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En del kan det.
Såsom svenskarna, som är mästare på att kollektivt höja sin självkänsla. Alldeles nyss damp det 

ansedda nyhetsmagasinet Fokus ner genom brevluckan. På pärmen triumferar man: Sverige bäst i 
världen! 

Rubriken handlar om svininfluensan. Kan man kamma hem poäng där också? Ja, i Sverige går 
det bra. Svenskarna anser att de har skött vaccineringarna effektivast i världen. Resultatet är få in-
sjuknade (i själva verket ungefär lika många som i Finland, i proportion till folkmängden) och bara 
en handfull döda (dödsfallen har inte varit många hos oss heller, men faran är ju inte över ännu).

Avundsjukan smyger sig på finländaren: varför kan inte vi få oss själva på bättre humör genom att 
skryta med oss själva och varandra? I den marknadsföringstävlingen behöver vi inte ens grishostan. 
Inom arbetspensionssektorn, till exempel, kan vi plocka en del poäng helt baserade på sakargument.

Ta nu ett av årsskiftets samtalsämnen, livslängdskoefficienten. Svenskarna hade adopterat en 
motsvarande anpassningsautomatik i sitt pensionssystem bara lite före vår pensionsreform år 2005. 
De lyckades presentera sin lysande innovation i positiv anda både ute i världen och hemma i Sverige.

Nu när livslängdskoefficienten ska tas i bruk i Finland känns det på något sätt som om vi bemö-
ter kritik i underläge. 

Kanske det är lättare för invånarna i folkhemmet att förstå att livslängdskoefficienten är en rätt-
vis mekanism som behandlar alla lika. Varför kan vi inte tala om att det är fint att vi lever längre och 
att de framtida pensionerna blir mycket bättre än dagens, även om livslängdskoefficienten naggar 
dem lite i kanten? Vi kan se fram emot att leva länge och få bra pensioner – efter en ordentlig yrkes-
bana. Lyckligtvis har många det helt kul på jobbet, och får lön för det också.

Det finns mycket som är bra, också på samhällsnivå. Vårt arbetspensionsskydd klarar sig ur den 
globala finanskrisen med hedern i behåll. Pensionerna har inte behövt röras, i motsats till Sverige, 
där de minskar på grund av indexsänkningar. I Finland kunde man snabbt ändra på placeringsbe-
stämmelserna så att pensionsplaceringar inte behövde säljas ut i ett dåligt läge. Och allt detta utan 
någon ekonomisk subvention från staten.

Alltför pessimistiska uppfattningar råder om den faktiska pensionsåldern. Tron att finländarnas 
yrkesbanor är korta verkar leva sitt eget liv utan egentligt faktaunderlag. Om man kan lita på den 
rätt färska EU-statistik och våra egna kalkyler finns det bara en minimal skillnad i finländarnas och 
svenskarnas tid i arbetslivet. Trots det undras det hela tiden var felet ligger, när våra krafter tryter 
medan andra nordbor jobbar på hur länge som helst. 

Vi har en härlig tendens att sänka blicken och förbereda oss på nya besvikelser. Fast de officiel-
la befolkningsprognoserna visar på en hisnande ökning av livs-
längden, är finnen övertygad om att just han kommer att ha otur 
och dö i förtid. Bäst att pensionera sig så tidigt som möjligt, med 
andra ord.

Kanske är det språket det handlar om, och inte en genetiskt ned-
ärvd mentalitet? Under den senaste tiden har det svenska språkets 
ställning i Finland debatterats i ångestingivande och föga toleran-
ta tongångar. Ändå kan man stöta på de mest allmänoptimistiska 
tidningsrubrikerna just på de svenskspråkiga områdena i Finland. 
Min senaste iakttagelse är från i somras, då en åländsk dagstidning 
deklarerade: Jultomten och Jesus från Åland!

I den annalkande julstämningen kan man gärna gå med på att 
den kändaste tecknade bilden av jultomten härstammar från en 
åländsk konstnärs händer, men påståendet att också den visuella 
framställningen av Jesus skulle ha sitt ursprung på Åland är lite 
svårare att svälja.

För det gemensamma främjandet av självkänslan föreslår jag 
alltså, att arbetspensionssystemet lämnar både jultomten och Je-
sus i fred, men säger högt det som alla alltid har vetat: det finländ-
ska arbetspensionssystemet är bäst i världen.

Kati Kalliomäki

Alla skäl till optimism är goda 
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Spelarna

Fackföreningsrörelsens 
lyskraftiga stjärnor: 

Lauri Lyly och Anu Suoranta

En hEl yrkEsbana 
av långa eller korta jobb

När det ställs krav på längre yrkesbanor, riktas blick-
arna också mot de enskilda anställningarnas längd. I 
serien Spelarna talar FFC-ordföranden Lauri Lyly och 
arbetslivsforskaren Anu Suoranta om hur de ser på 
fragmenterade yrkesbanor och atypiska anställningar.

D
en här gången går spelet ut på att dra långsticka. Spelarna möts på 
Folkets hus i Hagnäs i Helsingfors. Det anrika huset, en arbetarrö-
relsens helgedom, är byggt av granitblock brutna från ett berg på 
samma plats.

Lyly och Suoranta kliver upp för den smala trappan till granitborgens torn, 
toppkabinettet. Uppe i tornet finns en avsats med en hisnande utsikt över Hag-
näs.

LAURI LYLY
 Ǩ Lauri Lyly är fackföreningspoli-

tiker. Han är född 1953 i Seinäjoki.  I 
maj 2009 blev han vald till ordföran-
de för FFC.

Före ordförandeskapet ledde Lyly 
FFC:s intressebevakningsavdelning 
åren 2004–2009. Åren 1989–2004 ver-
kade han inom Elektrikerförbundet. 
Till utbildningen är han elmontör.

Lyly har beskrivits som en måttfull 
och skicklig förhandlare. Han leder 
FFC åtminstone till nästa förbunds-
möte (2011). Enligt vissa bedömning-
ar är det mycket sannolikt att han blir 
vald också för nästa femårsperiod.

Fritidsintressen är litteratur, pro-
menader och golf.

ANU SUORANTA
 Ǩ Anu Suoranta är arbetslivsfors-

kare. Hon är född i St. Marie år 1966.
I februari 2009 disputerade hon för 

doktorsgraden vid statsvetenskapliga 
fakulteten vid Helsingfors universitet. 
Temat för avhandlingen var korttids-
anställningar och kön i arbetsmark-
nadspraxis under tiden före avtals-
samhället.

Suoranta är verbalt och socialt be-
gåvad, och som tagen ur en hand-
bok för atypiska arbeten. Som fors-
kare har hon hela tiden arbetat som 
visstidsanställd. Just nu arbetar hon 
som forskardoktor i projektet Pohjois-
maisen hyvinvointiuniversalismin ra-
jat (Den nordiska välfärdsuniversalis-
mens gränser).

Utöver samhälleliga aktiviteter är 
hennes intressen bollspel, simning 
och östeuropeiska filmer.

4 2 · 2009



Utgångsläge:
Två av fackföreningsrörelsens lyskrafti-
gaste stjärnor uppe i tornet. Lauri Lyly (56) 
blev vald till ordförande för FFC i våras. 
Anu Suoranta (43) har skrivit en doktorsav-
handling om atypiska arbeten.
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 Ǩ Utanför kortjobbens värld anser många fortfarande 
att heltidsarbete är det normala och brist på arbete är ett 
undantag. Tankemodellen är att människan skaffar sig ett 
yrke, kommer genast ut i arbetslivet och arbetar tills hon 
går i pension. På 2000-talet har sättet att låta utföra ar-
bete förändrats. Arbetsinsatsen köps ofta i form av kort-
tidsanställningar och tillfälliga uppdrag.

I bilden ingår att graden av facklig organisering har 
minskat på lång sikt medan det har blivit vanligare att 
man endast ansluter sig till en arbetslöshetskassa. På 
2000-talet har dock den andel av arbetstagarna som hör 
till en arbetslöshetskassa eller fackförening ökat. Enligt 
arbets- och näringsministeriets arbetsmiljöbarometer hör 
mer än 80 procent av finländarna antingen till en fackför-
ening och genom den till en arbetslöshetskassa eller en-
dast till en arbetslöshetskassa.

Mångas yrkesbana förkortas på grund av återkomman-
de avbrott. På grund av avbrotten i arbetet kan löneinkom-
sten och därmed också pensionstillväxten under tiden i 
arbete bli klart lägre än bland dem som har ett heltidsar-
bete. I den här delen av vår artikelserie symboliseras hel-
tidsarbete av den långa stickan i spelet, medan den korta 
givetvis står för de korta jobben.

Vi bad spelarna beskriva sina visioner och lägga fram 
sina teser om framtidens Finland. Vad skulle de vilja föra 
fram i debatten för att arbetslivet ska alstra större välfärd 
än i dag?

Lyly börjar med att säga att arbetslivets kvalitet borde 
göras sådant att det gör det möjligt att arbeta länge och 
på heltid. Enligt honom innebär det också att arbetstaga-
rens autonomi i fråga om att sammanjämka arbete och fa-
miljeliv ska öka och att en förhandlingsbalans mellan ar-
betsgivare och arbetstagare ska göras möjlig. 

Lylys tes överraskar inte med sin originalitet, men 
den är mycket aktuell. Forskaren Suoranta eftersträvar 
en praktisk syn på saken: människor lägger ner mindre 
tid på arbete eller på att skaffa sig den nödvändiga ut-
komsten och disponerar själva över större del av sin tid. 

I Suorantas framtidsvision om 2020-talets Finland 
kommer den ökade fritiden att möjliggöra mer person-
lig utveckling och aktivitet i medborgarsamhället. Fack-
föreningens krav från 1900-talets början, åtta timmar ar-
bete och åtta timmar vila, skulle idag i stället kunna vara 
krav på sex timmar arbete, tio timmar ledigt och 8 timmar 
vila, flexibelt utspritt på hela året.

Vem drar det längsta strået? 



Snack om 
ARBETE

P
å avsatsen trampar arbetslivsforskaren 
Anu Suoranta på ett skramlande metall-
galler. Hon står på den nätliknande kon-
struktionen som i luften. Tänk om nä-

tet ger efter? FFC-ordföranden Lauri Lyly skyndar 
sig att säga att han nog skulle grabba tag i hennes 
hand. Så är det förstås: fackföreningsrörelsen behö-
ver varje kvinna och man i sina led, man har inte 
råd att låta någon falla utanför skyddsnätet.

Lönearbetet har alltid varit osäkert, det är kärn-
budskapet i Anu Suorantas doktorsavhandling 
Halvennettu työ (ung. det förbilligade arbetet). En-
ligt Suoranta var 62,4 procent av alla nya anställ-
ningar i slutet av år 2008 någonting annat än sta-
digvarande heltidsarbeten.

Vilka drabbas?

Hur har fackföreningsrörelsen reage-
rat på förändringen i arbetslivet och kän-
ner intressebevakarna personligen folk som 
lever på korta och tillfälliga jobb? Suoran-
ta drar den långa stickan och får först muntur. 
– Ingen går säker för den här utvecklingen. Jag skul-
le säga tvärtom. Få av mina bekanta blir sysselsatta 
på annat sätt än genom kort- och deltidsjobb eller 
som egenföretagare, säger Suoranta.

En tendens i arbetslivet är att oregelbundna jobb 
är vanligare bland kvinnor än män, vanligare bland 
nykomlingarna på arbetsmarknaden än bland de er-
farna och vanligare bland invandrare än bland in-
födda finländare. Det är också en felaktig föreställ-
ning att unga människor efter en tid med kortvariga 
arbeten mognar till heltidsarbetande fastanställda.

Lyly känner också väl till problemet med kort-
tidsjobben. Det blev välbekant i samband med att 
FFC:s framtidsprogram lades upp.

– Det är viktigt att inse att en stor del av den 
gruppen har kortvariga anställningar mot sin vilja. 
De skulle gärna vilja ha ett stadigvarande heltidsar-
bete, men sådana finns inte att få. Frågan är bekant 
för min familj också för att både sonen och dottern 
har haft och har korttidsjobb.

Lyly leder Finska Fackförbunds Centralorgani-
sation FFC, som representerar 22 löntagarorganisa-
tioner. Förbunden har sammanlagt över en miljon 

personmedlemmar. Också inom facket har arbetsta-
garnas intressebevakning länge utgått från att idea-
let är sammanhängande heltidsarbete.

– Korttidsanställningar är vanliga inom restau-
rang- och byggbranschen, där också hyrd arbets-
kraft har ökat betydligt. Det är viktigt att lägga 
märke till att arbetstagarna skulle vilja ha längre 
anställningar. Nu har de korttidsjobb mot sin vilja i 
stället för stadigvarande arbete, säger Lyly.

– Det finns fog för att i stället för visstids- och 
deltidsarbete tala om regelbundet oregelbunden, 
otillräcklig och diskontinuerlig utkomst, samman-
fattar Suoranta.

Suoranta håller i den kortare stickan och kritise-
rar illusionen om att det på arbetsmarknaden hela 
tiden och i allt större utsträckning finns arbetsta-
gare som helst vill ha kortvariga eller deltidsjobb.

– Att långa betalda semestrar försvinner är ett 
tecken på att alla inte kommer i åtnjutande av de 
uppnådda fördelarna i 2000-talets arbetsliv. Den 
som inte har ett stadigvarande arbete får bara dröm-
ma om mycket av det goda som fackföreningsrörel-
sen har åstadkommit.

Nytänkande om 
intressebevakningen 

Lönearbetet har alltid varit osäkert och det är sant 
att det alltid också har funnits kortvariga anställ-
ningar. Det senaste årtiondet har förskjutningen 
från stadigvarande till tillfälliga arbeten dock bli-
vit kraftigare, vilket åtminstone inte ökar framtids-
tron bland de unga.

Suoranta anser att intressebevakningens ut-
gångspunkt inte ska vara arbetet utan de som utför 
det.  Det är vägen till en ny intressebevakning. Lyly 
tillstår att problemet har identifierats. 

– Den här rörelsen finns till för att man gemen-
samt ska kunna förhandla om folks arbetsvillkor 
och bevaka deras intressen. Om fackföreningsrö-
relsen grundades idag, skulle den grundas just som 
intressebevakare för den här gruppen av korttidsan-
ställda och hyrd arbetskraft, säger Lyly. 

Suoranta påpekar att det problemet inte endast 
gäller de unga. Det är ett allmänt fenomen som ut-
breder sig allt mer och kan drabba vem som helst.  

Kortjobb och deltidsjobb om vartannat

Ordförande Lauri Lyly har gett 
korttidsanställningar och oregel-
bundet arbete en synligare plats 
i FFC:s intressebevakning. I FFC:s 
framtidsprojekt söks bl.a. svar 
på hurdant framtidens arbetsliv 
borde vara.
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Var och en kan råka ut för att det stadigvaran-
de arbetet tar slut och det endast finns visstids-
anställningar att få. 

Suoranta betraktar den korta stickan i sin 
hand. Hon konstaterar att termen kortjobb är 
bristfällig. 

– Atypisk anställning är lite bättre. Det är 
fråga om att ständigt ha oregelbundna, otill-
räckliga inkomster. Det handlar inte endast om 
att anställningarna är korta, säger Suoranta.

Kort lärokurs blev lång

Korta anställningar är inget nytt fenomen. Efter 
depressionen på 1990-talet började man tala om 
kortjobb. På 2000-talet har det dessutom blivit 
vanligare att folk tvingas försörja sig med till-
fälliga uppdrag, delvis genom bemanningsfö-
retag. Då består hela yrkesbanan av små bitar 
här och där.

Vem gillar att regelbundet ha oregelbund-
na jobb?

– Jag tror inte att någon verkligen eftersträ-
var att ha oregelbundna inkomster, säger Su-
oranta.

Lyly fortsätter att problemet nu på 2000-talet 
är att de atypiska arbetena ökar, och det därför 
uppstår mycket avbrott i människornas yrkesliv.

– Inom fackföreningsrörelsen tror vi på att 
det också är i arbetsgivarens intresse att hål-
la fast vid människorna och anställa dem tills 
vidare.

– Det har tänkts att prekariatet består av aka-
demiker. Det är en villfarelse. Atypiska anställ-
ningar drabbar också traditionella arbetaryr-
ken. Inom byggbranschen har det alltid varit så, 
och människornas hela yrkesbana kan bestå av 
kortvariga anställningar i olika entreprenader.

Prekärt arbete inom 
servicebranschen

Med prekariat avses en samhällsklass som be-
står av människor med tillfälliga eller atypiska 
arbeten. Det handlar inte endast om visstidsar-
bete, utan om att utkomsten och livssituationen 
överlag är osäker.

Raija Julkunen, som har forskat i paradoxer 
kring ”det nya arbetet”, har konstaterat att slag-
ord som hänför sig till det är informationsrela-
terat, nätverkande, kommunikativt, flexibelt, 
mobilt och prekärt arbete.

Hur förhåller sig prekariatet och den tradi-
tionella fackföreningsrörelsen till varandra? Blir 
det en konflikt?

Lyly lägger stickorna på bordet och säger att 
det inte råder någon konflikt.

– Fackföreningsrörelsen och prekariatet står 
på samma sida om bordet. Ett exempel på det 

är att förtroendemannen på en arbetsplats ock-
så får vara intressebevakare för inhyrda arbets-
tagare.

Suoranta fortsätter att de representanter för 
prekariatet som fört mest ljud har varit utbilda-
de människor, ofta individer. Hon ser att fack-
föreningsrörelsen behöver vidareutveckla sin 
”intressebevakningsprodukt” för att de som har 
prekära arbeten ska känna den som sin egen.  
De känner inte heller alltid till vad fackfören-
ingsrörelsen gör. 

– Vi har visst kommit till den sådan punkt 
där fackföreningsrörelsen igen ska förtjäna sin 
plats, säger Suoranta.

Lyly är för en gemensam 
arbetstids- och semesterbank

Hur framhäver en fackorganisation sin roll som 
intressebevakare i en arbetsmarknadssituation 
som skuggas av depression och ökande atypis-
ka anställningar? Hur väl förstår facket sig på 
problemen med kortvariga arbeten?

Lyly har ett djärvt åtgärdsförslag. En semes-
terbank – eller en arbetstidsbank – kunde vara 
en lösning med hjälp av vilken de som har kor-
ta anställningar kan samla på sig en enhetlig 
semesterperiod.

– Rätten till semester borde vara en förmån 
som alla tjänar in av sitt arbete. Oberoende om 
personen i fråga väljer att ta ut den som pengar 
eller som ledig tid, borde alla anställda ha rätt 
att spara sina semestrar till en enhetlig period. 
Därför borde arbetstidsbanken och uppföljning-
en av de förmåner som arbetet ger rätt till ut-
vecklas så att alla behandlas likvärdigt obero-
ende av arbetsgivare och arbetsplats.

Lylys ord för tankarna osökt till pensionssys-
temet, enligt vilket den lagstadgade pensionen 
som tillväxer av arbetsinkomsterna samlas ihop 
till en pott som ska trygga ålderdomen.

Enligt Suorantas doktorsavhandling leder re-
gelbundet oregelbundet arbete till ekonomisk 
och social otrygghet och fattigdom bland arbe-
tande människor. 

– En del av problemet med att facket och de 
som har kortvariga arbeten inte möts är att när 
allt fler sysselsätter sig själva som egenföretaga-
re. Då blir det också vanligare med arbete som 
utförs utanför avtalssystemet. Sådant arbete ut-
förs idag på hela arbetsmarknadsfältet.

Suoranta uppskattar att största delen av dem 
som har prekära arbeten redan nu är fackan-
slutna, bland annat inom servicebranschen.

Text: Anne Iivonen
Foto: Teemu Kuusimurto

Forskaren och fackföreningsaktivisten 
Anu Suoranta är ordförande för 
Forskarförbundets arbetsgrupp för 
social trygghet.  Hon har arbetat hårt 
för den reform av stipendietagares 
sociala trygghet som trädde i kraft i 
början av år 2009.
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r
esultaten framkommer av den un-
dersökning som Pensionsskydds-
centralen låtit utföra. Undersökning-
en, som utförs vartannat år, mäter de 

pensionsförsäkrades tillfredsställelse med ar-
betspensionssystemets tjänster. I år intervjua-
des 693 personer för undersökningen. En dryg 
tredjedel av dessa arbetar inom den offentliga 
sektorn, av kvinnorna så många som 45 pro-
cent. 

Med hjälp av regelbundna undersökningar 
är det möjligt att följa upp förändringar i kun-
dernas tillfredsställelse. Frågorna har också an-
passats efter behov i takt med att nya tjänstefor-
mer utvecklats. 

Var femte får inte 
tillräcklig information

En ny fråga detta år var om de tillfrågade upp-
lever att de får tillräcklig information om sitt 
pensionsskydd till stöd för den egna beslutspro-
cessen. Lite över en tredjedel av de tillfrågade 
upplever att de fått tillräcklig information om 
sitt pensionsskydd och en lite mindre grupp an-
såg att informationen är någorlunda tillräcklig. 

Antalet missnöjda var betydligt mindre: en-
dast var femte var av den åsikten att informa-
tionen är otillräcklig. Var tionde kunde inte ta 
ställning i frågan. Bland dem som var under 40 
var antalet osäkra ännu högre.

Det kan bero på att frågan ännu inte upp-
levs som aktuell.

Kunskap om pensionen har ökat

Sedan 2008 har varje person som är försäkrad 
inom den privata sektorn årligen fått ett pen-

sionsutdrag från sin egen pensionsanstalt. 
Denna förändring leder till att den egna pen-
sionsanstaltens roll i kundbetjäningen ökar 
och Pensionsskyddscentralens roll i densam-
ma minskar.

Kunskap om den egna pensionen har ökat 
i och med pensionsutdraget, som skickas per 
post. 56 procent av deltagarna i undersökning-
en kommer ihåg att de fått post från sin egen 
pensionsanstalt.

För kunder under 30 år grundar sig kunska-
pen om den egna pensionsanstalten antingen 
på en vag uppfattning eller på pensionsutdra-
get som kommit därifrån. Däremot rapporterar 
40 procent av kunderna i åldersgruppen 60-64 
år att de personligen varit i kontakt med den 
egna pensionsanstalten. 

Inte så många kommer ihåg namnet på sin 
egen pensionsanstalt; endast tre av tio tillfrå-
gade. Den pensionsanstalt som oftast nämns är 
Ilmarinen, sedan Varma och Pensions-Varma. 
Över hälften av alla tillfrågade i åldersgruppen 
20 till 30 år kunde inte uppge namnet på sin 
pensionsanstalt. Av dem som närmar sig pen-
sionsåldern var dock endast 10 procent osäk-
ra i frågan.

Kunskapen om Pensionsskyddscentralens 
verksamhet var på ungefär samma nivå som 
för två år sedan. 14 procent av de tillfråga-
de hade personligen varit i kontakt med Pen-
sionsskyddscentralen. De äldre åldersgrupper-
na hade av naturliga skäl haft kontakt oftare; 
fler än var tredje i åldersgruppen över 60 år.

38 procent av de tillfrågade har bara en vag 
uppfattning om Pensionsskyddscentralen och 
för 5 procent är den helt obekant. Av dem som är 
under 40 år hade majoriteten högst en vag upp-
fattning om Pensionsskyddscentralen. 

Pensionsutdragen har ökat 
intresset för pensionsskyddet

En majoritet av alla arbetspen-
sionsförsäkrade upplever sig 
få tillräcklig eller någorlunda 
tillräcklig information om pen-
sionsskyddet. Pensionsutdraget 
får det bästa betyget av arbets-
pensionssystemets tjänster. I 
samband med distributionen av 
pensionsutdraget har den egna 
pensionsanstalten blivit mer 
bekant.
 Dessutom får webbsidorna 
och webbtjänsterna betydligt 
fler bra eller nöjaktiga vitsord 
av kunderna än tidigare.



Betyg 2007–2009

Arbetspensionssystemets tjänster
År .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009  2007

Pensionsutdraget   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,74 7,55

Webbsidor och nättjänster  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,63 7,58

Broschyrer och andra publikationer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,33 7,15

Informerande om pensionsskyddet och pensionsförmånerna*  .  .  .  . 7,19 -

Pensionsansökan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,16 7,14

Pensionsrådgivning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,05 7,10

Allmänt vitsord för arbetspensionssystemets tjänster  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,40 7,33

Helsingfors, höstterminen 2009

Underskrift   De Arbetspensionsförsäkrade

* ny fråga i enkäten 2009
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Skolbetygen har stigit

Kundernas tillfredsställelse med pensionssys-
temets tjänster mättes med hjälp av skolvitsord 
och ett allmänt vitsord. Tjänsterna fick det sam-
manlagda allmänna vitsordet 7,40. 

Vitsordet är lite bättre än i samma undersök-
ning för två år sedan. Totalt sett kan konstateras 
att de äldre åldersgrupperna ansåg tjänsterna 
vara bättre än de yngre. 

Det bästa betyget gavs till pensionsutdraget 
(7,74), och det utgör en klar förbättring jämfört 
med resultatet år 2007 (7,55). Antalet personer 
som gett vitsorden god eller nöjaktig har statis-
tiskt sett vuxit betydligt.

Webbsidorna och nättjänsterna har också 
fått vitsorden god och nöjaktig i betydligt stör-
re utsträckning än för två år sedan. Samma för-
bättring gäller också broschyrer och andra pu-
blikationer. 

Tjänsterna för pensionsansökan och -rådgiv-
ning är på samma nivå som senast, det var dock 
inte fler än ungefär varannan av de tillfrågade 
som hade en åsikt om dessa.

Informerandet om pensionsskyddet och pen-
sionsförmånerna, med som en ny fråga, gav ett 
medelvitsord på 7,19, vilket motsvarar nivån på 
pensionsansökningstjänsten.

Informationen om de försäkrades åsikter har 
samlats in med hjälp av personliga intervjuer 
som utfördes under september-oktober 2009. 
693 personer intervjuades för undersökningen. 
De representerade Finlands befolkning mellan 
åldrarna 20-64, med undantag för Åland.

Intervjuerna utfördes av Taloustutkimus Oy 
som ett led i forskningsserien Omnibus. 

Text: Kristiina Tuominen
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Ålderspensionsansökningarna har 
ökat med en fjärdedel från i fjol

De stora 
årskullarna är i 
pensionsåldern

I 
år har antalet ålderspensionsansökningar hos arbetspensionsanstalterna ökat med 
en fjärdedel sedan i fjol. Orsaken är klar och fenomenet har varit väntat.

Den första av de stora årskullarna har nu uppnått pensionsåldern. År 1946 föd-
des det drygt 106 000 barn. 

De som är födda åren 1946–1950 kallas ofta för de stora årskullarna. Den ur-
sprungligen största gruppen är den som föddes 1947. Enligt Statistikcentralen föd-
des det mer än 108 000 finländare det året. För jämförelsens skull kan det nämnas 

att det år 1977 föddes drygt 65 600 nya medborgare.
Redan år 1945 föddes det betydligt fler barn än året innan. År 1944 föddes 79 500 perso-

ner, medan samma siffra år 1945 var 96 000.
Med hjälp av statistiken kan vi studera storleken av den grupp som kan gå i ålderspen-

sion vid 63 års ålder, enligt den flexibla pensionsåldern.
År 2007 bestod gruppen av knappt 25 000 personer som var födda 1944. Ett år senare hör-

de drygt 34 000 representanter av sin årskull, 1945, till den här gruppen.
Nu är det den första stora årskullens tur. Av dem som är födda 1946 har ca 39 000 perso-

ner möjlighet att gå i ålderspension i år. Det är 48,3 procent av alla som är födda samma år 
och som fortfarande lever.

Siffrorna är avrundade och de grundar sig på Statistikcentralens befolkningsstatistik och 
Pensionsskyddscentralens kalkyler.

I den rådande lågkonjunkturen är det oundvikligt att en del lämnar arbetslivet också ge-
nom pensionering. I statistiken är det ännu svårt att se hur mycket recessionen inverkar. Ål-
derspensionsansökningarna ökar, men med statistiska metoder går det inte att särskilja re-
cessionens andel av den ökning som de stora årskullarna ändå medför.

Text: Johanna Merinen
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De stora årskullarna får ansökningskurvan 
att stiga. Hos Varma har ansökningarna i 
år varit 30 procent än i fjol. Pensionsspe-
cialist Marianne Janzon träffar dagligen 
kunder på bolagets huvudkontor.
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D
e stora årskullarna har börjat gå 
i ålderspension. Arbetspensions-
försäkrarna har förberett sig på 
detta genom rekryteringar, omor-

ganiseringar och trimmade handläggnings-
processer.

Hjulet har satts i rullning. Snart får vi se 
om recessionen ökar farten. Arbetspensions-
anstalterna har fått ta emot ca 25 procent fler 
ålderspensionsansökningar än i fjol.

– Nu ökar det, säger pensionsdirektör 
Marja-Leena Suhonen på Kommunernas 
pensionsförsäkring. 

Inom kommunsektorn började ansök-
ningskurvan stiga i fjol. Enligt Suhonen 
kommer det att vara rusning på vägen till ål-
derspension ända till år 2015. Sedan blir det 
lugnare.

– I år och nästa år kommer det in flest an-
sökningar. Ökningen är ca 20 procent.

Jyrki Rasi, pensionsdirektör på Varma, 
bekräftar detta.

– De stora årskullarnas inverkan syns hos 
oss som en mycket tydlig volymökning i ål-
derspensionerna. I fjol ökade ansökningar-
nas antal med 25 procent, och i år är vi redan 
uppe i 30 procents ökning från i fjol.

Etera är inget undantag, även om bolagets 
pensionsbestånd är litet annorlunda än inom 
den övriga privata sektorn, på grund av dess 
historia med KAPL och KoPL.

– Antalet ålderspensionsansökningar har 
ökat klart. Under de senaste 12 månaderna 
har ökningen varit 14 procent jämfört med 
föregående motsvarande period, säger pen-
sionsdirektör Kari Härkönen på Etera.

– I år fick vi redan under de åtta första 
månaderna fler ansökningar än under hela 
år 2007.

Recessionen höjer 
kurvan ytterligare

Jyrki Rasi tror inte att ökningen just nu en-
bart beror på de stora årskullarna.

– En stor del av ökningen i år och i fjol 
härrör från recessionen, som har ökat benä-
genheten att söka pension och pressen att 
lämna arbetslivet.

Även Härkönen anser att recessionens in-

verkan är oundviklig, även om han konsta-
terar att man på Etera inte har undersökt sa-
ken.

– Det är ganska naturligt att folk inom vis-
sa branscher gärna vill gå i pension redan vid 
63 och att arbetsgivarna inte har möjlighet att 
erbjuda arbete ända till 68 års ålder.

Inom kommunsektorn påverkas pensio-
neringarna inte av lågkonjunkturen, säger 
Suhonen. Det beror på att många anställda 
har en personlig pensionsålder och -tillväxt 
samt att bonustillväxten lockar.

– Ålderspensionernas antal ökar inte 
på grund av recessionen. För att få en bätt-
re pensionstillväxt måste man arbeta till sin 
personliga pensionsålder.

– Det blir också hela tiden fler som sena-
relägger sin pension. De arbetar några måna-
der eller ett halvt år till, fortsätter Suhonen.

Omplaceringar enligt behov

Fastän Eteras KAPL-bakgrund syns som ett 
större invalidpensionsbestånd, har invalid-
pensionerna minskat i antal sedan ArPL träd-
de i kraft. Resurserna sätts in där de behövs. 

– Vi har omplacerat en del av personalen 
till handläggningen av ålderspensionsansök-
ningar. Inte helt och hållet till alla delar, utan 
också virtuellt, beskriver Härkönen.

Åldersstrukturen hos exempelorganisa-
tionerna skiljer sig inte från huvudströmmen.

– Vi har använt oss av mentorskap, och 
för att främja inlärning av nya saker har vi 
grundat grupper som behandlar ärenden och 
anvisningar, fortsätter Härkönen.

På Varma började man i början av decen-
niet förbereda sig på att volymerna ökar och 
på att bolagets egen personal åldras.

– Vi rekryterade unga människor, med 
framförhållning. Under de senaste åren har 
vi fokuserat på att effektivera ersättnings-
verksamheten och svara på utmaningen den 
vägen, berättar Rasi.

– Alla pensionsslag växer inte. Exempel-
vis invalidpensionerna har hållits ungefär 
på samma nivå de senaste fem åren. Jämfört 
med i fjol har invalidpensionsansökningar-
na minskat med 4,5 procent. Arbetslöshets-
pensionerna blir också färre. Det har gett oss 

möjlighet att sätta in personal där det behövs 
– handläggningen av ålderspensioner och re-
habiliteringen.

Rasi är nöjd med att man har lyckats 
väcka intresse för rehabiliteringen och fått 
resultat till stånd.

– Antalet rehabiliteringsklienter har tyd-
ligt ökat. Vi får hoppas att den här trenden 
håller i sig.

Effektivare datasystem

På Kommunernas pensionsförsäkring känner 
man noga till de försäkrades pensionsåldrar.

– Vi har varit medvetna om de stora års-
kullarnas inverkan och kunnat förbereda oss 
på det. Ganska bra ser det ut att hålla streck, 
konstaterar Suhonen.

För tre år sedan förberedde man sig för ut-
maningen genom att revidera och automati-
sera handläggningsprocesserna. Då togs det 
fram ett eget elektroniskt ansökningssystem.

– De anställda fyller i blanketten i arbets-
givarens nättjänst hos pensionsombudet. 
Sedan skickas den direkt till beräkningssys-
temet. Nästan hälften av ålderspensionsan-
sökningarna kommer in på elektronisk väg.

Mer hjälp förväntar man sig av ett nytt 
handläggningssystem som är på väg.

Även Rasi är hoppfull i fråga om e-förvalt-
ningen.

– De stora årskullarna verkar vara myck-
et aktiva internetanvändare. Den klart störs-
ta delen av pensionsberäkningarna görs på 
webben, även om största delen av ansök-
ningarna ännu kommer på papper. Efterfrå-
gan på lättillgänglig självbetjäning i realtid 
ökar nog.

– Tack vare pensionsutdraget är folk med-
vetnare än förut. De är mer intresserade av 
sin framtida pension och dess storlek. An-
sökningarna kommer rakaste vägen. Kunder-
na vet att de inte kommer att få folkpension 
och förstår att direkt sköta ärendet med ar-
betspensionsbolaget.

Text: Johanna Merinen
Foto: Karoliina Paatos

Ansökningarna ökar
Kurvan går uppåt
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I 
min avhandling Åldrande, hälsa, minoritet – äldre finlands-
svenskar i Finland och Sverige har jag intresserat mej för äldre 
finlandssvenskars hälsa. Med äldre menar jag 65 år eller mer. 
Det är fråga om finlandssvenskar som efter andra världskri-

get har flyttat till Sverige, samt dem som i samband med pensio-
neringen eller senare har återflyttat från Sverige till Finland. En 
grupp finskspråkiga i Sverige har medtagits för jämförelsens skull. 

Det framgick att finlandssvenskarna var kvar två år längre i ar-
betslivet än de finskspråkiga och de pensionerades mera sällan 
på grund av sjukdom. Detta är intressant och man kan spekulera 
över vad det kan bero på. Är det kanske att livet i Sverige och ar-

Skillnader i hälsa bland 
sverigefinländare både före 
och efter pensioneringen
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betsförhållandena har gynnat finlandssvenskarnas hälsa? Det verkar så 
eftersom de äldre finlandssvenskarna i Sverige även bedömde sin hälsa 
överlag som bättre än vad de finskspråkiga gjorde. 

Socialt kapital främjar hälsan

Det är lätt att tänka sej att det här måste bero på det svenska språket 
som följer med i bagaget då finlandssvenskarna flyttar till Sverige. I 
själva verket har man redan tidigare kommit underfund med att fin-
landssvenskarna även i Finland har en bättre hälsa i jämförelse med 
de finskspråkiga. Det är osannolikt att detta kan bero på det svenska 
språket. Det har förklarats med att finlandssvenskarna har mera av det 
sociala kapitalet än de finskspråkiga. Därför kan man även tänka sig 
att finlandssvenskarna tagit med sig det sociala kapitalet i bagaget då 
de i tiderna flyttat till Sverige. Trots att både finlandssvenskarna och 
de finskspråkiga umgås med både finsk- och svenskspråkiga i Sveri-
ge, umgås finlandssvenskarna oftare med svenskar än de finskspråki-
ga gör. Detta kan naturligtvis ha gynnat dem både i deras privatliv och 
i deras arbetsliv i Sverige. 

I arbetslivet i Sverige hade språket ibland gynnat finlandssvenskar-
na och ibland inte. Om man behärskade både svenska och finska kun-
de man få arbete som någon slags mellanchef, men ifall man hade en 
högre utbildning från Finland än den svenska chefen hade det gått illa. 
Likaså fanns det även de finlandssvenskar som tyckte att arbetslivet i 
Sverige hade varit hårt och tungt och man hade varit tvungen att arbe-
ta utan hjälpmedel. Det hade inverkat på hälsan. 

Jag tror att arbetslivet har en oerhört stor inverkan på hur man upp-
lever sitt liv som pensionär. De äldre återkom ständigt till sina arbets-
erfarenheter från arbetslivet i Sverige. Ibland jämförde de det svenska 
arbetslivet med det finska. I Sverige hade man känt sig behövd på ar-
betsmarknaden och man hade hjälpt till att bygga upp Sverige: ”I Sve-
rige ropade de efter folk.” Trots att arbetslivet varit tungt hade det varit 
intressant. Trots ryggproblem hade man fortsatt att arbeta över pen-
sionsåldern: ”Kom inte och berätta för mej att du är förtidspensionär på 
grund av ryggen, jag har haft skolios sedan barndomen och jag jobbar 
ännu…”. Arbetslivet hade stor inverkan på hur man reflekterade över 
sitt åldrande och sin hälsa. Kanske man först som pensionär har tid att 
fundera över sitt liv och bearbeta de erfarenheter och intryck man fått 
med sig från arbetslivet. Ifall de negativa erfarenheterna från arbets-
livet får en dominans i ens tankegångar kommer det sannolikt att på-
verka hälsan som äldre.  

Uppskattning och rak kommunikation

På basis av de äldres erfarenheter tror jag att det dels kan vara frågan 
om den egna attityden till att orka jobba trots lindrigare hälsoproblem. 
Arbetsgivarens roll i detta går inte att negligera. Jag tror att grunden till 
en motiverad personal är att arbetstagaren blir sedd av arbetsgivaren 
som en resurs eller utgör en person som bidrar till att skapa den kom-
petens som behövs på arbetsplatsen. Det är ett krav för att folk skall 
orka arbeta till pensioneringen eller längre. Så länge som arbetstaga-
ren ses som en effektivitetslänk i en produktionskedja där man drar in 
på sådant som av arbetstagaren ses som småaktiga inbesparingar, så 
vinner man tyvärr inte arbetsår! 

Jag grundar mig dels på de erfarenheter jag har från vården. En ar-
betstagare som vidareutbildar sig på fritiden för att öka arbetsplatsens 
och sin egen kompetens får kanske ett tack av arbetsgivaren men vi vet 
att det inte räcker till att motivera personen ifråga. Dessutom är vi ty-
värr i vårt finländska samhälle alldeles för dåliga att ge arbetstagaren 
positiv återkoppling. Det är mycket enklare att komma ihåg att påpeka 

det negativa. Dessutom är vi inte raka i vår kommunikation i vårt ar-
betsliv. En av de äldre som hade blivit illabehandlad i arbetslivet hade 
ställt följande fråga: ”…men kan ni inte säga vad det är som är fel på 
mej?” Svaret hade varit: ”då du bär den där jävla kepsen”. 

Det är värt att fundera över hur mycket denhär förbättringen skulle 
kosta som insats av personer i ledande ställning. Kanske lite omorgani-
serad arbetstid. Det kan tänkas att arbetsgivaren skulle vinna på detta 
i arbetsinsatser av personalen. Jag tror att grunden ligger i våra sam-
hällsattityder; det unga, det friska, det snabba, det effektiva – vilken 
äldre arbetstagare klarar av att uppfylla de funktionerna? Det är inte 
alltid som ens yngre personer klarar av det. Så länge man inte har väl 
genomtänkta strategier där arbetstagare i olika åldrar beaktas, så kan 
man inte lyckas hålla folk längre i arbetslivet. 

Ifall man då man fyllt femtio år och ligger i en riskzon att förbli ar-
betsplatsens ”svaga länk”, så är det strongt gjort att klara sig till pen-
sionsåldern eller hur? Jag tycker det är självklart att arbetsrelaterade 
depressioner ökar i vårt samhälle och jag ser ingen möjlighet till en ned-
gående trend ifall inte den kulturella attityden till arbetstagaren föränd-
ras i vårt finländska samhälle. Det är alltså inte i första hand frågan om 
euro och minskad arbetstid. 

En utländsk besökare undrade en gång: ”Vart har de här finländarna 
så bråttom? Till sin fritid? Men det har ju så mycket ledig tid…”.  

Tungt att flytta tillbaka

Det var inte heller någon självklarhet att en planerad återflyttning till 
Finland gick som man hade tänkt sig. Man var besviken på den höga 
beskattningen och bristen på information från myndigheterna, vilket 
belyses med följande uttalande: ”Någon skall ju uppehålla det finländ-
ska samhället också, det blir vi som flyttat tillbaka.”  En del tyckte att 
återflyttningen hade varit tung. Ibland hade hälsan försämrats i sam-
band med en återflyttning. 

Bland dem som valde att stanna kvar i Sverige menade många att det 
var för sent att flytta tillbaka till Finland. De ansåg sig vara för gamla 
och fruktade att hälsan kanske inte skulle klara av en så omvälvande 
process. Dessutom ville man inte råka ut för det man uppfattade som 
dubbelbeskattning. 

Man kan säga att hälsoproblem kan försvåra eller omöjliggöra en 
planerad återflyttning. En orsak till att stanna kvar var att man hade 
barnen i Sverige. Ibland var en del av barnen bosatta i Sverige och en 
del i Finland. 

Efter en återflyttning till Finland kanske man inte längre klarade 
av att upprätthålla sina kontakter i Sverige. Och man orkade kanske 
inte heller besöka bekanta i Sverige som man hade planerat att man 
skulle göra. 

Det verkar som om det i främsta hand var förändringar i hälsa eller 
närheten till barnen som var avgörande för ifall man valde att leva som 
pensionär i Sverige eller flytta tillbaka till Finland. En del av pensionä-
rerna bodde i båda länderna. Det kan verka idealiskt så länge som häl-
san tillåter resandet mellan två länder. 

Avslutningsvis, tack till äldre Sverigefinländare för ert kunskapsbi-
drag till oss som är kvar i arbetslivet! 

Gunilla Kulla 
Doktor i folkhälsovetenskap 

och lektor vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.  
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F
rån och med år 2010 kommer pensio-
nen att anpassas till den ökande livs-
längden med en livslängdskoefficient. 
Då har koefficienten värdet 0,99170.

Det är ett faktum att livslängden ökar, och 
dessutom är finländare i pensionsåldern fler än 
någonsin tidigare. Antalet personer i pensions-
åldern har nu för första gången överstigit anta-
let personer under 15 år. 

– En sådan situation har vi aldrig förr haft. 
Enligt prognoserna åldras befolkningen i snabb 
takt, men pensionärerna förväntas också leva 
allt längre under de närmaste årtiondena. Det 
innebär att den demografiska försörjningskvo-
ten kommer att stiga ytterligare inom en nära 
framtid, konstaterar överaktuarie Markus Repo 
på Statistikcentralen. Han är specialist på be-
folkningsstatistik.

Demografisk försörjningskvot betyder anta-
let barn och personer i pensionsåldern per ett 

hundra personer i arbetsför ålder (15–64 år). Till 
följd av att livslängden ökar kommer ca 2/3 av 
dem som ska försörjas att vara pensionärer.

Fastän livslängden ökar, går finländarna 
i genomsnitt i pension lite före 60 års ålder 
(59,4). Arbetspensionssystemet är emellertid 
inte oberoende av det som sker i omvärlden. 
Pensionsutgifternas och -avgifternas utveck-
ling beror på många faktorer som är hopsling-
rade i samhället, bland annat den ekonomiska 
och demografiska utvecklingen samt sysselsätt-
ningen och avkastningen på arbetspensionspla-
ceringarna.

På grund av förändringen av befolkningens 
åldersstruktur uppskattas pensionsutgifterna 
öka till ca 15 procent av bruttonationalproduk-
ten under de närmaste decennierna. Nu uppgår 
de lagstadgade pensionsutgifterna till knappt 11 
procent av bruttonationalprodukten.

livslängdsKoefficienten

Alla är olika. Arbetspensionen 
beror på årsinkomsten, 
intjäningsprocenten, 
indexjusteringarna och 
livslängdskoefficienten.

När folket åldras ska

portionera ut pensionen
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Livslängdskoefficienten som 
justeringsskruv

Man har dock inte gett upp vid ålderspyra-
midens fot, utan smarta hjärnor har hittat på 
en modell med vilken arbetspensionsutgifter-
na och det förutsedda accelererande behovet 
att höja avgifterna kan bromsas. Knepet heter 
livslängdskoefficient. Som namnet säger är det 
fråga om en matematisk koefficient med vilken 
pensionernas storlek anpassas till den ökande 
livslängden.

De ålderspensioner som beviljas år 2010 är 
de första som justeras med en livslängdskoeffi-
cient. När pensionens belopp räknas ut, mul-
tipliceras den intjänade ålderspensionen med 
livslängdskoefficient som fastställts utgående 
från personens födelseår.

– Den ökade förväntade livslängden påver-
kar pensionens belopp. För att bibehålla den 
nuvarande pensionsnivån måste man arbe-
ta längre, förklarar avdelningschef Christina 
Lindell på Pensionsskyddscentralens plane-
ringsavdelning.

Som tabellen här intill visar, medför koeffi-
cienten inte en absolut minskning av pensio-
nens månatliga belopp. Det går att kompense-
ra livslängdskoefficientens minskande effekt på 
pensionen genom att arbeta längre.

– Om man arbetar lite längre och så att säga 
lägger ner hälften av livslängdsökningen på ar-
bete, neutraliseras livslängdskoefficientens in-
verkan, säger Lindell.

Det har argumenterats att det är rättvist att 
en del av den ökade livslängden går åt till ar-
bete. 

Konsekvenserna av den ökande livslängden 
diskuterades redan på Arbetspensionsdagen år 

2000, och då lanserades livslängdskoefficien-
ten, arbetspensionssystemets nya justerings-
skruv.

– Livslängdskoefficienten beskriver föränd-
ringen av den förväntade återstående livstiden 
jämfört med ett givet år. Ett fullständigt namn 
kunde vara förändringskoefficient för den för-
väntade återstående livstiden eller förändrings-
koefficient för den genomsnittliga återstående 
livstiden. För korthetens skull är termen livs-
längdskoefficient, säger Lindell.

Den här reformen kom inte heller som en 
blixt från klar himmel. Lindell säger att beslu-
tet att införa livslängdskoefficienten fattades år 
2002 i samband med en kompletteringsuppgö-
relse till pensionsreformen mellan arbetsmark-
nadsparterna.

Leden glesnar inte, men de grånar

Befolkningsstatistiken visar att Finlands folk 
inte minskar i antal, men grånar i snabb takt. 
Trenden accelererar, när de stora årskullarna 
går i pension i stora skaror och andelen perso-
ner i arbetsför ålder minskar. Med dagens takt 
kommer 65+-åringarnas andel av befolkningen 
att öka från nuvarande 16 procent till mer än en 
fjärdedel fram till år 2030.

– Utvecklingen går i nästan samma riktning 
de följande tio åren. Det som mest påverkar be-
folkningsstrukturen i Finland är den minskan-
de dödligheten. 

– När man betraktar befolkningsprognoser 
ska man också alltid komma ihåg att de i viss 
mån är osäkra. Statistikcentralens befolknings-
prognos visar vad som är att förvänta om ingen-
ting förändras i befolkningsutvecklingen. Even-
tuella förändringar i nativiteten, mortaliteten 

Födelse-
år

Fyller 
63 år

Förväntad 
livslängd 
vid 63

Livslängds ko-
efficient

Pension
1000 e/
mån

1500 e/
mån

2000 e/
mån

Kompenserande tid i arbete efter 
63 års ålder, månader (arbetsta-
garens pensionsavgift 5,4%)

Förändringen 
av den 
förväntade 
livslängden 
vid 63 år,
månader

pension 50%  
av lönen

pension 60%  
av lönen

1947 2010 21,4 1,000 1000 1500 2000 0 0 0

1957 2020 23,0 0,933 933 1400 1867 9 10 20

1967 2030 24,5 0,882 882 1323 1765 17 19 38

1977 2040 25,9 0,841 841 1262 1683 23 27 54

1987 2050 27,1 0,809 809 1213 1617 29 34 69

LIVSLÄNGDSKOEFFICIENTEN OCH KOMPENSERANDE TID I ARBETE

Källa: PSC / Kalle Elo, förhandskalkyl utgående från Statistikcentralens befolkningsprognos år 2009.



20 2 · 2009

Kommentar:

Jag lever min 
livstid

 Ǩ Livslängdskoefficienten är ännu 
okänd för den stora allmänheten. Som 
en sporre till att arbeta lite längre kom-
mer den att bli bekantare år för år. 

Om en kvinna går i pension vid 63 
års ålder, kan hon tänka sig att hon har 
ca 20 levnadsår framför sig, så där i ge-
nomsnitt. Enligt lagen kan vi välja när 
vi går i pension i 63–68 års ålder. I verk-
ligheten går folk i pension som betyd-
ligt yngre, i genomsnitt vid 59,4 år.

Ingen avstår frivilligt från sina för-
måner. Därför finns det bestämmel-
ser om att pensionen blir mindre, om 
man går i pension i förtid. När den ge-
nomsnittliga livslängden ökar, tar livs-
längdskoefficienten en bit från den 
månatliga pensionen. Låter det inte all-
deles vettigt att ålderspensionen, som 
tillvuxit under hela tiden i arbete, an-
passas till den ökande livslängden?

Hur rättvist det är kan var och en ta 
ställning till. Jag tycker det är rättvist 
att en del av det längre livet används till 
arbete. Men vi borde tillsammans se till 
att arbetet är intressant och att det finns 
arbete att få ännu när man närmar sig 
slutet av yrkesbanan.

Om jag får vara frisk när jag går i 
pension kan jag njuta av livet och pen-
sionen på heltid resten av livet. Ju äld-
re jag blir, desto viktigare är det att bi-
behålla funktionsförmågan.

En livstörstande människa flyr från 
döden hela sitt liv.

Anne Iivonen

Den intjänade pensionen 
grundar sig på ens egen 
yrkesbana. Lite som att 
plocka lingon – ju längre 
man arbetar, desto fullare 
blir hinken.
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Demografisk försörjningskvot 1865–2050
Barn och personer i pensionsåldern per 100 personer i arbetsför ålder
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–15
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1912: 70,8 2026: 70,7

1912: 61 barn, 10 

2026: 28 barn, 43 personer i pensionsåldern

2008: 50,3
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2008: 25 barn, 25 personer i pensionsåldern

Demografisk 
försörjningskvot 
1865  -2050

Andelen personer 
under 15 eller över 65 
års ålder per hundra 
personer i arbetsför 
ålder (15-64 år).

Källa: 
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befolkningssiffror

2009–2050 

Befolkningsprognos 

kommunvis 2007–2040.
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Livslängdskoefficientens inverkan kan 
kompenseras genom att arbeta längre. Om 
hälften av livslängdens ökning kommer ar-
betet till godo, är minskningen kvittad.

eller migrationen ändrar framtidsbilden, på-
minner överaktuarie Rapo. 

Prognoserna om den förväntade livsläng-
den utgår från antagandet att dödligheten 
bland personer i pensionsåldern minskar ock-
så i framtiden. Den genomsnittliga förväntade 
livslängden för nyfödda flickor är nu 83,0 år och 
för nyfödda pojkar 76,3 år, men enligt progno-
sen ska flickor som föds om 30 år leva till mer 
än 88 års ålder och pojkar till 84 år.

Före år 2040 kommer alltså andelen per-
soner som fyllt 85 år att öka från nuvarande 
knappt två procent till mer än sex procent. Det 
betyder att det finns lika mycket människor i ål-
dern 85+ som det idag finns invånare i Åbo och 
Jyväskylä sammanlagt, ca 350 000 personer.

Arbeta ett år till, 
eller ett och ett halvt

Ett alternativ hade varit att höja pensionsål-
dern i samband med pensionsreformen, men 
livslängdskoefficienten uppfyller samma syfte 
på ett flexibelt sätt.

– I framtiden utlovas inte längre en viss nivå 
på pensionen vid en fastslagen ålder. När livs-
längden ökar, måste man arbeta lite längre för 
att uppnå samma nivå på pensionen, säger Lin-
dell.

Hon medger att systemet också har som mål 
att pensionskostnaderna inte ska öka fast livs-
längden ökar. 

Livslängdskoefficienten fastställs för varje 
årskull det år då den fyller 62 år. Livslängdsko-
efficienten bestäms enligt individens födelse-
år. Den koefficient som fastställts för den egna 
åldersgruppen minskar pensionens månatliga 
belopp jämfört med s.k. full pension. Kring åren 

2030–2040 kommer livslängdskoefficienten 
uppskattningsvis att minska pensionerna med 
ca 10 procent. Det kan man kompensera genom 
att arbeta ett år eller ett och ett halvt år till.

– Grovt taget är syftet med livslängdskoeffi-
cienten att den nuvarande pensionsnivån beva-
ras, men med förutsättningen att hälften av livs-
längdsökningen kommer arbetslivet till godo 
och hälften ökar åren som pensionär. Om man 
vill gå i pension tidigare än så, minskar pensio-
nen jämfört med den nuvarande nivån. Om man 
arbetar längre än så, ökar pensionen från nuva-
rande nivå, säger Lindell.

Livslängdskoefficienten fungerar visserligen 
i båda riktningarna. Om befolkningsutveckling-
en av någon anledning ändrar riktning och be-
folkningens livslängd börjar minska, medför 
livslängdskoefficienten större månatliga pen-
sioner.

Motsvarande system 
i andra länder

Det är inte bara vi finländare som har välsignats 
med ett längre liv. Även i andra länder blir be-
folkningen äldre. I Sverige tjänar alla in ett kal-
kylmässigt pensionskapital. Pensionen beräk-
nas genom att dividera det med ett delningstal 
som utgår från den förväntade livslängden och 
förändringarna i den.

– Till Finlands fördel kan vi säga, att vi fast-
ställer bara en koefficient, medan man i Sveri-
ge använder åtminstone fem delningstal, kon-
staterar Lindell.

Den svenska modellen håller på att tas i bruk 
också i Norge. I Danmark har man avtalat om att 
pensionsåldern i framtiden ska knytas till livs-
längdens ökning. I Portugal används en motsva-

rande justeringsmekanism som i Finland, och 
i många andra länder planerar man att införa 
en sådan. Exempelvis Frankrike reformerar pen-
sionssystemet i den riktningen.

Unga invalidpensionärer 
i särställning

Inom arbetspensionssystemet är man dock rea-
listisk och konstaterar att livslängdskoefficien-
ten inte är helt oproblematisk. Man har redan 
insett att alla inte kan förlänga sin yrkesbana. 
Frågan om hur livslängdskoefficienten ska till-
lämpas på dem som får invalidpension före 
ålderspensionen har redan lösts och lagänd-
ringen om det träder i kraft vid årsskiftet. Livs-
längdskoefficienten kommer att tillämpas ock-
så på invalidpensionärer, men inkomstförlusten 
kompenseras i invalidpensionen.

– Det innebär att i synnerhet unga invalid-
pensionstagare får lite bättre pension, säger di-
rektör Hannu Uusitalo på Pensionsskyddscen-
tralen.

Livslängdskoefficienten tillämpas för första 
gången år 2010. Då berör den personer som är 
födda 1948. Koefficienten tillämpas på ålders-
pensioner, invalidpensioner och familjepen-
sioner.

Livslängdskoefficienten fastställs utgåen-
de från dödlighetsstatistiken under de fem fö-
regående åren. Den koefficient som tas i bruk 
nästa år grundar sig på statistiken från åren 
2003–2007. Social- och hälsovårdsministeriet 
fastställer livslängdskoefficienten varje år i no-
vember för året därpå.

Text och foto: Anne Iivonen

Källor:

Rapporten Elinaika pitenee – miten käy eläkeiän? 

Christina Lindell, Eläketurvakeskuksen raportteja 

1999:10

Työeläkkeen laskentaopas 2007 (uppdaterad 2009)

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2009:1

Statistikcentralen www.stat.fi >Befolkningsprognosen 

2009

www.arbetspension.fi > Livslängdskoefficent
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 Ǩ Christina Lindell var sekreterare för den 
pensionsarbetsgrupp som i slutet av 1990-ta-
let analyserade försäkringsmatematiskt vissa 
tekniska alternativ för att höja pensionsåldern. 
Som chef för Pensionsskyddscentralens plane-
ringsavdelning var Lindell med om att skräd-
darsy detaljerna kring koefficienten. År 1998 
började arbetsgruppen leta efter en lösning på 
den ökande livslängdens inverkan på pensions-
åldern.

Redan då var det klart att befolkningens 
ökande livslängd för eller senare skulle ge upp-
hov till en debatt om en höjning av den allmän-
na pensionsåldern.

Ordförande för arbetsgruppen var Jaakko 
Tuomikoski från Ilmarinen. Medlemmarna 
var Lasse Heiniö från Pensions-Fennia, Mik-
ko Karpoja från Pensions-Fennia (då från Elä-
kepalvelu), Hillevi Mannonen från Ilmarinen, 
Erkki Nokelainen från Ilmarinen, Erkki Ten-
kula från Pensionsskyddscentralen och Lindell, 
som samtidigt var sekreterare.

Utgående från gruppens tankar skrev Lin-
dell sommaren 1998 boken Elinaika pitenee – 
miten käy eläkeiän? (Livslängden ökar – hur 
går det med pensionsåldern?). Boken kom ut 
i Pensionsskyddscentralens serie Raportteja 
(1999:10).

Rapporten kom i flitig användning. I pen-
sionsförhandlingarna efter depressionsåren 
beslöt arbetsmarknadsparterna att låta livs-
längdskoefficienten ingå i den stora pensions-
reformen år 2005. 

Vad anser Lindell om livslängdskoefficienten 

idag, tio år efter lanseringen? Har argumenten 
hållit för tidens tand?

– Jag skulle säga att vi här har skapat en lik-
nande automatik som i indexsystemet. Visserli-
gen med den skillnaden, att förändringen i livs-
längden endast påverkar pensionen en gång, 
när pensionen börjar. Pensionerna omräknas 
med index varje år, konstaterar Lindell.

– Gemensamt för dem är att det är ytterst 
svårt att förutse livslängdens och samhällseko-
nomins utveckling långt i framtiden.

Hon betonar att pensionssystemet bör hålla 
sina löften i årtionden, 50 eller 70 år framåt i ti-
den. Enligt Lindell finns det en gemensam in-
sikt om att det är mycket svårt att förutse hur 
livslängden ökar.

– Om vi tänker på hur världen såg ut för 60 
år sedan, så förstår vi att det utgående från den 
information som då fanns till hands var näs-
tan omöjligt att förutse hur mycket livslängden 
skulle öka fram till idag.

– Därför har det inte heller varit möjligt att 
förbereda sig på den uppgång i pensionsutgif-
terna som den ökande förväntade livslängden 
medför. Nu har vi gemensamt kommit överens 
om regler, enligt vilka förändringar i den för-
väntade livslängden automatiskt beaktas på 
basis av förändringar som skett, säger Lindell.

Reglerna känner vi alltså till i förväg, men 
hur stor förändringen blir vet vi först när det 
blir dags för pensionering.

Anne Iivonen

Christina Lindell berättar hur livslängdskoefficienten kom till

livslängdskoefficienten 
är släkt med index

faKta:

Livslängds-
koefficienten 
och andra 
parametrar

När en ålderspension beräknas 
finns det fyra parametrar i ekva-
tionen. Här presenteras de något 
förenklade.

Årsinkomst
★★ Arbetspensionens storlek påver-

kas mest av hur mycket personen i 
fråga har förtjänat. Arbetspensionen 
tillväxer av årsinkomsten enligt en ål-
dersavhängig procentsats.

Intjäningsprocent
★★ För det andra är pensionen bero-

ende av tiden, dvs. hur länge man har 
arbetat. Ju längre man arbetar, desto 
större blir pensionen. Under de för-
sta årtiondena i arbetslivet, i åldern 
18–52 år tjänar man in pension enligt 
1,5 procent av årsinkomsten. I åldern 
53–62 år är procentsatsen 1,9. I slutet 
av yrkesbanan, i 63–67 års ålder tjä-
nar man in pension med 4,5 procent 
av årsinkomsten. Den här procentsat-
sen kallas ofta bonustillväxt.

Index
★★ För det tredje påverkas pensioner-

na av index. Arbetspensionen juste-
ras under årens lopp med arbetspen-
sionsindex och lönekoefficient.

Livslängdskoefficient
★★ För det fjärde påverkas pensio-

nen av livslängdskoefficienten. Den 
första åldersgruppen som berörs av 
den är de som är födda 1948. Deras 
månatliga pension minskar med ca 
en procent på grund av livslängds-
koefficienten, som år 2010 har värdet 
0,99170. Enligt uppskattning kommer 
de som är födda 1957 att få en 7 pro-
cent mindre månatlig pension, med-
an de som är födda 1967 får 12 procent 
mindre osv. 
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1. Livslängdskoefficienten börjar tillämpas också 
på den intjänade delen av invalidpensioner

2. Invalidpensionernas nivå höjs genom ändringar 
av tillväxtprocenten, inkomsten av återstående 
tid och engångsförhöjningen

3. Tillämpningen av livslängdskoefficienten på 
familjepensioner och gränsen för minskning av 
efterlevandepension blir enklare.

★★ I arbetspensionerna görs det år 2010 några principiella ändringar, 
som samtidigt gör systemet tydligare och rationellare. 

Ändringarna bygger på den s.k. social-inpouppgörelsen mellan ar-
betsmarknadsorganisationerna där det på samma gång avtalades om 
att invalidpensionerna ska höjas och hur livslängdskoefficienten ska till-
lämpas på dem. 

I uppgörelsen avtalades det också om ändringar av åldersgränsen och 
pensionstillväxten för deltidspension. Man kom också överens om att 
pensionsskyddet under alterneringsledighet skulle försvagas samtidigt 
som alterneringsledigheten gjordes till bestående lagstiftning.

Bredare tillämpning av livslängdskoefficienten

★★ Man ville ändra bestämmelserna om ålderspension som beviljas efter 
invalidpension innan livsländskoefficienten skulle tillämpas på sådana 
pensioner. Det betraktades som orimligt att personer som länge varit in-
validpensionerade skulle få sämre pension på grund av livslängdskoef-
ficienten när invalidpensionen ändras till ålderspension. 

Lösningen blev att livslängdskoefficienten tillämpas på själva inva-
lidpensionen. Den tillämpas dock endast på den del av pensionen som 
personen i fråga tjänat in innan han eller hon blev arbetsoförmögen. Det 
innebär att effekten på pensionen blir desto mindre ju yngre personen är 
och ju mindre pension han eller hon har tjänat in.

Det är en tydlig lösning ur både arbetspensionssystemets och pen-
sionstagarens synvinkel. Pensionssystemet kan tillämpa samma koeffi-
cient som tillämpas på ålderspensionerna, vilket gör att pensionsberäk-
ningen blir enhetlig i olika pensionsslag. Pensionstagaren får en jämn 
inkomst under hela tiden som pensionär. I och med att också pensioner-
nas nivå samtidigt höjs, får åtminstone de som går i pension under de 
närmaste åren det bättre ställt än enligt tidigare regler.

Bättre nivå på invalidpensionerna

★★ Ett bekymmer var också den svaga utvecklingen av nivån hos nya in-
validpensioner som beviljas unga personer, jämfört med andra nya pen-
sioner. Samtidigt som livslängdskoefficienten minskar nya invalidpensio-
ner måste också unga arbetsoförmögna personers situation förbättras.

Möjligheterna att förbättra nivån på invalidpensioner genom arbets-
pensionssystemet är visserligen begränsade. Det enda sättet att förbättra 
den intjänade pensionen var att förstora den engångsförhöjning av inva-
lidpensionen som görs efter fem år.

Pensionen för den återstående tiden kan däremot förbättras på flera 
sätt. Intjäningsprocenten för hela den återstående tiden höjs till 1,5 pro-
cent, vilket också kan anses förenkla pensionssystemet. Inkomsten för 
återstående tid kunde ännu förbättras med att ta med pensionsandelen 
för studier och vård av barn under tre år. Vid pensionsreformen år 2005 
lämnades den utanför beräkningen av inkomsten för återstående tid. 

Vid arbetsoförmåga som inträder år 2010 beaktas dessa kalkylmäs-
siga inkomster för studier och barnavård i pensionen till det dubbla be-
loppet. För individens pensionsskydd kan det ha stor betydelse att dessa 
inkomster tas med.

Beräkningen av familjepensioner förenklas

★★ Eftersom livslängdskoefficienten tillämpas på både ålders- och in-
validpensioner behövs det ingen särskild livslängdskoefficient för fa-
miljepensionen. Efter reformen påverkar livslängdskoefficienten fa-
miljepensionen genom förmånslåtarens pension. Ändringen förenklar 
pensionsanstalternas datasystem och torde också göra bestämmelserna 
rättvisare och mera logiska.

En förenkling för alla aktörer är också att gränserna för minskning av 
efterlevandepension ändras. Efterlevandepensionen påverkas ju av den 
efterlevande makens egna pensionsinkomster.

Tidigare minskades efterlevandepensionens fulla belopp, om änkans 
eller änklingens egna pensionsinkomster överskred ett gränsbelopp som 
fastställts utgående från förmånslåtarens pension. Denna gräns var minst 
387 euro och högst 774 euro, eller lika stor som förmånslåtarens pensi-
on, om denna låg mellan dessa två belopp. Det var ofta svårt att förkla-
ra för förmånstagaren.

Efter reformen finns det bara en gräns, som enligt 2010 års nivå är 
615,50 euro. Om den efterlevande makens egen pension överstiger denna 
gräns, minskar efterlevandepensionen från det fulla beloppet. Om den 
efterlevande makens egen pension understiger gränsen, får han eller hon 
full efterlevandepension, som är hälften av förmånslåtarens pension. n

Större klarhet i 
pensionssystemet 
med 2010 års 
ändringar

Marjukka Hietaniemi
Utvecklingschef
Pensionsskyddscentralen
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a
rbetspensionen är en lag-
stadgad inkomstrelaterad 
förmån. Arbetspensions-
avgiften betalas av arbets-
givaren och arbetstagaren. 
Avgiften tas ut i samband 

med löneutbetalningen.
En av Pensionsskyddscentralens (PSC) upp-

gifter är att övervaka arbetsgivarna och se till att 
arbetspensionsförsäkringen sköts enligt lagen.

Myndighetssamarbete och 
massövervakning i realtid

År 2008 uppdagades och utreddes betydligt fler 
försummelser än tidigare år. Det berodde inte på 
att försummelserna i sig skulle ha ökat, utan var 
en följd av att massövervakning i realtid inför-
des. Denna form av övervakning grundar sig på 
jämförelse av registeruppgifter. Också myndig-
hetssamarbetet inom tillsynen har framskridit 
så bra att det också syns i resultaten av PSC:s 
tillsynsarbete.

Ca 4 000 arbetsgivare blev föremål för en 
noggrannare utredning. I samband med dessa 

fall utreddes situationen för sammanlagt ca 
7  400 oförsäkrade arbetstagare. Året innan 
var motsvarande siffror 3 000 arbetsgivare och 
4 700 arbetstagare. Man kan alltså verkligen 
tala om ett stort framsteg.

– I fjol uppnådde övervakningens resultat 
helt nya höjder. Också i år kommer statistiken 
att visa på en uppgång, säger inspektionschef 
Matti Ruotanen på Pensionsskyddscentralen.

Utskicken av pensionsutdrag har gett upp-
hov till överraskande få övervakningsfall. 

– Det var en positiv överraskning. År 2008 
kom det bara drygt 500 övervakningsfall på ba-
sis av pensionsutdragen, säger Ruotanen.

Ca 57 miljoner euro i oförsäkrade 
löner har utretts

Övervakarna på Pensionsskyddscentralen ut-
redde också betydligt fler löner som saknades 
i försäkringarna. Tidigare låg nivån kring ca 30 
miljoner euro. Nu steg den till 57 miljoner euro.

En stor del av övervakningens resultat här-
stammar från arbetsgivare som redan har en 
försäkring, men har försäkrat sina anställda 

bristfälligt. En klart mindre del av dem som 
övervakats är arbetsgivare som helt saknar för-
säkring. De är också penningmässigt små ar-
betsgivare. 

– Under de senaste åren har vi tvångsförsäk-
rat ca 200–300 arbetsgivare. Dessutom får PSC 
ca 300–400 arbetsgivare att själva teckna en för-
säkring i sådana fall då försäkringen helt har 
saknats, konstaterar Ruotanen.

Försäkringsskyldigheten enligt FöPL över-
vakas också. Övervakning genom jämförelse av 
register över näringsidkare och ansvariga bo-
lagsmän i näringssammanslutningar är redan 
en etablerad verksamhet. Dessa företagargrup-
pers skatteuppgifter jämförs i efterskott mycket 
omfattande med uppgifterna om FöPL-försäk-
ringarna. Övervakningen leder till att ca ett tu-
sen försäkrade får lov att teckna en ny FöPL-
försäkring.

Problemen störst inom 
byggbranschen

I de flesta fall tar företagen och arbetsgivarna 
hand om arbetspensionsförsäkringen. Det finns 

Tillsynen av 
försäkringsskyldigheten 

utvecklas och ger resultat

allt fler 
fastnar 
i håven
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dock en grupp aktörer, som systematiskt efter-
strävar att kringgå sina skyldigheter. Det är den-
na grupp som övervakningen särskilt vill kom-
ma åt. 

Om man jämför olika branscher kan man 
konstatera att det av hävd har förekommit mest 
oklarheter inom byggbranschen. Under de se-
naste åren har det i branschen dessutom kom-
mit in företagare med mycket grövre brott än 
arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerier 
på sitt konto.

– Försummelser sker emellertid också inom 
andra branscher och alla övervakas, betonar in-
spektionschef Ruotanen.

I vems intresse är det 
att försäkringen övervakas?

Man bör komma ihåg att pensionsanstalterna 
ansvarar för sina kunders försäkringar och att 
PSC bedriver tillsyn i samarbete med pensions-
anstalterna. Pensionsanstalterna övervakar 
också sina egna kunder i samband med sköt-
seln av försäkringarna. Enligt Ruotanen löper 
samarbetet med pensionsanstalterna utmärkt.

Samarbetat har man redan länge och på 
många sätt, kopplingen mellan försäkring och 
övervakning är uppenbar. Det finns en koordi-
nationsgrupp för ArPL-övervakningen som sam-
manträder regelbundet för att diskutera dessa 
frågor.

– Det är ett forum där vi kan lyssna på pen-
sionsanstalterna som våra kunder och samar-
betspartners. På så sätt får bolagen veta om våra 
planer och t.ex. våra massövervakningar. Vår 
övervakning producerar ju alltid just sådan in-
formation som pensionsanstalterna behöver för 
försäkringen, säger Ruotanen.

Övervakningen av försäkringsskyldigheten 
har tre mål, som bra att komma ihåg när man 
talar om hela arbetspensionssektorns gemen-
samma mål. Arbetstagarna ska garanteras ett 
pensionsskydd, pensionsanstalterna ska få för-
säkringsavgifter och arbetsgivarna ska kunna 
konkurrera på samma villkor. 

– I delegationen för tillsynen över försäk-
ringen, som består av våra intressegrupper 
och delvis våra kunder, sitter representan-
ter för arbetsmarknadsorganisationerna och 
pensionsanstalterna. Våra mål och åtgärder 

har fått bifall på många håll, säger Ruotanen.

Allt mera samarbete behövs

– Under de senaste åren har det blivit allt vikti-
gare att motarbeta den gråa ekonomin på bred 
nationell front, till och med på EU-nivå. Man 
har märkt att det lönar sig för myndigheterna 
att samarbeta, i den mån det enligt lagen är 
möjligt.

– Det har också stiftats lagar som möjliggör 
och främjar ett ökat samarbete. Diskussionen 
har gått i den riktningen att PSC allt oftare har 
varit tvungen att försöka bevisa för folk utan-
för arbetspensionssystemet att övervakningen 
av arbetspensionsförsäkringen verkligen sköts 
på ett trovärdigt sätt. Återkopplingen har varit 
sådan att man kan anse att PSC har lyckats åt-
minstone hyfsat i sin uppgift. Naturligtvis finns 
det alltid något att utveckla, säger Ruotanen.

Samarbetet har alltså ökat betydligt och 
kommer att öka ytterligare.

– Det är klart att om t.ex. skattemyndighe-
terna, polisen, arbetarskyddsdistriktet och Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden vidtar tillsynsåt-



gärder eller undersöker brott i en verksamhet som också kan beröras av 
försäkringsskyldighet enligt ArPL, kan arbetspensionssystemet inte stäl-
la sig utanför. Genom samarbete kan vi också undvika överlappande ut-
redningar och den vägen får vi givetvis också relevant information för 
tillsynen, säger Ruotanen.

Enligt överenskommelse är PSC i myndighetssamarbetet det organ 
som sköter kontakterna till pensionsanstalterna. Enligt den rollen har 
PSC avtalat om gemensamma tillvägagångssätt med olika myndigheter, 
gett myndigheterna anvisningar och utbildning, t.ex. om förfarandet vid 
arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerier.

– Vi har också ett etablerat samarbete med utvecklingsprojektet för 
myndighetssamarbete (VIRKE), vars mål framgår av namnet.

Mer massövervakning och fler bedrägerifall utlovas

Kraftansträngningarna fortsätter. År 2010 börjar man med maskinell 
massövervakning i efterskott. Det är den största enskilda utvecklings-
satsningen på övervakningen. Med övervakningstillämpningen övervakas 
praktiskt taget alla arbetsgivare inom privata sektorn årligen i efterskott 
genom att jämföra skattemyndigheternas uppgifter med de uppgifter om 
anställda och löner som arbetsgivarna anmält till arbetspensionssyste-
met.

Jämförelsen producerar en lista som visar felen i eurobelopp per an-
ställd. Ruotanen uppskattar att detta slag av massövervakning kommer 
att producerar omfattande, exakt information om eventuella brister i för-
säkringen. Tillämpningen kommer att avslöja viktiga övervakningsobjekt 
som PSC:s övervakningsavdelning ska ta itu med. Ett mål är också att pro-
ducera så exakt information som möjligt direkt för pensionsanstalternas 
bruk. När detta övervakningssystem blir färdigt, har PSC:s övervaknings-
instrument blivit betydligt mångsidigare.

Till alla nya arbetsgivare och företagare skickas det även i fortsättning-

en ett informationsbrev om arbetspensionsförsäkringsskyldigheten. Ge-
nom branschvisa registerjämförelser som under årets lopp görs i realtid 
sållas de mest brådskande fallen fram så snabbt som möjligt. Till slut av-
hjälps bristerna i försäkringen heltäckande genom att registren jämförs i 
efterskott, från och med nästa år alltså. 

När man dessutom i samarbete med andra myndigheter får ett grepp 
om hela den gråa ekonomin, kan man konstatera att tillsynen av arbets-
pensionsförsäkringen fungerar tillräckligt heltäckande och effektivt.

– Det återstår dock mycket arbete och mycket som ska utvecklas. Det 
stora datatekniska arbetet för registerjämförelserna är i sig en svår hel-
het. Dessutom finns det betydande utmaningar som gäller övervakning-
en av utländsk arbetskraft och organiserad brottslighet. Dem måste vi 
också i framtiden fundera på tillsammans med olika myndigheter och 
pensionsanstalter, påpekar Ruotanen.

Ruotanen har arbetat inom branschen sedan år 1989. Han blev nyli-
gen utnämnd till chef för PSC:s övervakningsavdelning och tar emot upp-
giften som Markku Sirviös efterträdare i början av nästa år. Vad moti-
verar honom i arbetet?

– Vår övervakningsavdelning gör ett viktigt arbete. Jag känner att jag 
direkt betjänar pensionsanstalterna, arbetsgivarna – som inte alltid in-
ser det – och arbetstagarna. Det ger arbetsmotivation att märka att det 
vi gör påverkar saker och ting. 

– Möjligheten att delta i samarbetet mot den gråa ekonomin är också 
en trevlig sak. I och med att bestämmelserna om arbetspensionsförsäk-
ringsavgiftsbedrägerier har trätt i kraft har skattemyndigheternas, po-
lisens och åklagarnas intresse för arbetspensionsförsäkringen ökat vid 
bedrägerier. Jag tycker det är mycket viktig att betjäna också dessa myn-
dighetskunder.

Text: Anne Iivonen
Foto: Katri Saarteinen
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Matti Ruotanen konstaterar att arbetsgi-
varna på det stora hela sköter arbetspen-
sionsförsäkringen ordentligt. Det finns 
ändå en lite grupp aktörer som man be-
höver ingripa mot genom övervakningen. 
Tack vare övervakningen säkerställs att 
arbetstagarna har ett pensionsskydd och 
pensionsanstalterna får försäkringsavgif-
ter, och dessutom att arbetsgivarna kan 
konkurrera på lika villkor.
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d
en nordiska socialförsäkringspor-
talen Nordsoc är en webbplats som 
har tagits fram på initiativ av Nord-
iska ministerrådet. Den upprätt-

hålls av socialförsäkringsinstitutionerna i de 
nordiska länderna.

Syftet med portalen är att göra det lättare att 
röra sig mellan de nordiska länderna genom att 
informera om hur socialförsäkringen fungerar 
i de olika länderna och hur reglerna om försäk-
ringstillhörighet tillämpas.

Avhjälper kunskapsbrist

Den sociala tryggheten är välordnad i alla nord-
iska länder och koordineras av både en EU-för-
ordning och den nordiska konventionen om so-
cial trygghet. Trots det har människor råkat illa 
ut på grund av bristfällig information om hur 
det hela fungerar, t.ex. när man flyttar från ett 
land till ett annat. Portalen har tagits fram för 
att förebygga sådana besvärliga situationer. 

I socialförsäkringsportalen presenteras so-
cialförsäkringssystemet i Finland, Sverige, Nor-
ge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland i 
all korthet. Portalen ger också information om 
hur en persons försäkringstillhörighet bestäms. 

Ambitionen är att det ska vara lätt för besö-
karen att hitta relevant information. Därför kan 
besökaren välja mellan olika roller, arbetstaga-
re, företagare, arbetslös arbetssökande, stude-
rande, pensionär och icke-yrkesaktiv.

Nästa år ska också arbetsgivare få egna si-
dor.

Det är inte meningen att Nordsoc ska berätta 
uttömmande om socialförsäkringen, utan hän-
visa besökaren till rätt institution i rätt land. Ut-
förligare information finns på de nationella in-
rättningarnas webbplatser.

Frågor och svar på många språk

Via Nordsoc kan man också skicka frågor till 
socialförsäkringsinstitutionerna i de olika län-

Hur går det med den sociala 
tryggheten när man börjar jobba 
i ett annat nordiskt land?

 – om den sociala tryggheten i norden

Den nordiska socialförsäkringsportalen 
har funnits i ett och ett halvt års tid för att 
hjälpa medborgare som rör sig över stats-
gränserna i Norden. Nästa år ska innehållet 
utvecklas utgående från en användarunder-
sökning.

derna. I Finland besvaras frågorna av Folkpen-
sionsanstalten och Pensionsskyddscentralen. 
De frågor som kommer till PSC går till juridis-
ka avdelningen och avdelningen för utländska 
pensionsärenden.

Portalen har nu varit i bruk i ett och ett halvt 
år. Under den tiden har sidorna haft ca 50 000 
besökare, som har gett en del respons på por-
talens användbarhet via frågelådorna. Nästa år 
ska det emellertid göras en kvalitativ användar-
undersökning.

Undersökningen ska ge återkoppling på hur 
portalen dittills har uppnått målet och framför 
allt kunskap om hur det lönar sig att utveck-
la portalen.

Nordsoc ger information på alla nordiska 
länders och självstyrelseområdens officiella 
språk och på engelska, sammanlagt åtta språk.

Institutioner som är med i portalredaktio-
nen är PSC och FPA, svenska Försäkringskas-
san, norska NAV, danska Pensionsstyrelsen, 
isländska Tryggingastofnun ríkisins, socialmi-
nisteriet på Färöarna samt familje- och hälso-
ministeriet på Grönland. 

Nya myndigheter i Sverige, 
Norge och Danmark

Pensionsstyrelsen är en ny dansk myndighet, 
som inledde sin verksamhet i oktober. Nästa år 
blir fler institutioner inkopplade i portalarbe-
tet i och med att skötseln av socialförsäkringen 
i Norge och Sverige delvis anförtros nya myn-
digheter.

I Sverige startar den nya Pensionsmyndighe-
ten efter årsskiftet. I Norge har hälsomyndighe-
ten Helfo redan funnits i ett år, men har nyligen 
lanserat sina egna webbsidor som kommer att 
länkas till portalen.

Även om man inte planerar att flytta kan det 
vara intressant att ta en titt på portalen. Man 
får veta en hel del om våra grannländer, på ett 
enkelt sätt. Webbplatsens adress är www.nord-
soc.org, www.nordsoc.fi eller www.nordsoc.ax. 

Text: Pia Hansson
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I 
oktober i fjol hade de isländska bankernas 
erövringståg ute i världen störtat landet i 
en djup kris. Bankerna omhändertogs av 
staten och hela landet hamnade under In-

ternationella valutafondens övervakning.
Europeiska centralbanken har inte noterat 

isländska kronan sedan november i fjol. I höst 
har det också i finska tidningar målats upp dys-
tra bilder av vanliga islänningars trångmål.

Island hösten 2009

huvuden på fat 
och inälvor i grytan

Redaktionen för den nordiska 
socialförsäkringsportalen höll 
sitt höstmöte i Reykjavik i år. 
Mötesdeltagarna väntade med 
spänning på att få uppleva 
stämningarna i den isländska 
huvudstaden efter de drama-
tiska händelserna under det 
senaste året.



Källor: 

www.statice.is, 

www.government.is, 
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Upprörda stämningar

I oktober i år såg läget i Reykjavik i alla fall gan-
ska normalt ut. Butikshyllorna gapade inte tom-
ma, ingen misär syntes i gatubilden och spåren 
av demonstrationerna utanför Alltinget hade 
städats bort. Folk verkade lika flitiga och före-
tagsamma som förut. 

En förändring märktes dock genast: prisni-
vån hade blivit förmånlig för resenären. Ylletrö-
jor och andra vackra hantverksprodukter hade 
god åtgång i turistaffärerna.

Islänningarna själva har dock fått dra ner på 
konsumtion och resor. Importvaror är dyra, för 
att inte tala om utlandsresor. Enligt tidningar-
nas matspalter är traditionell, billig inälvsmat 
inne igen.

På frågan hur folk har det svarade de fles-
ta att livet fortsätter som förr. Känslosvallet har 
dock inte lagt sig, bankmännens och politiker-
nas huvuden krävs på fat. I det lilla landet är 
de skyldiga inte heller ansiktslösa makthava-
re, utan personliga bekanta till många. Därför 
är besvikelsen mycket bitter.

Klart sämre 
sysselsättningsläge

En del har dock drabbats hårt av förändringen. 
Enligt officiell statistik är sysselsättningsläget 
sämre än på tiotals år. Tidigare har arbetslös-
hetsgraden varit kring en procent, med undan-
tag av ett par år på 1990-talet, då den steg till 
ca fyra procent.

I slutet av år 2008 började arbetslösheten 
öka och var uppe i nio procent i våras. Efter det 
har den minskat något, men förväntas översti-
ga tio procent nästa år, enligt regeringens eko-
nomiska översikt från hösten. I finländska öron 
låter till och med en sådan siffra rätt vardaglig, 
men islänningarna har snarare varit vana att ha 
två eller tre jobb, ännu i hög ålder.

Förändringen syns givetvis också i social-
utgifterna. Mellan årens 2008 och 2009 andra 
kvartal ökade socialförsäkringsfondernas ut-
gifter från 25,4 miljarder till 37,6 miljarder is-
ländska kronor. 

Antalet förtidspensionsansökningar verkar 
också ha ökat något. År 2008 hade det till och 
med september kommit in 15 912 ansökningar 
om invalidpension, medan motsvarande siff-
ra i september 2009 var 16 633. Det är svårt att 
säga hur betydelsefull ökningen är i ett land 
med 300 000 invånare.

Flyttrörelsen har 
ändrat riktning

För ett par år sedan hade Island en hel del ar-
betskraftsinvandring, t.ex. från Polen, Thailand 
och Serbien. Hästgårdarna och turismen lock-
ade också ungdomar från Västeuropa och Nor-
den. Nu har flyttrörelsen vänt.

Många av dem som kommit till Island för att 
arbeta har flyttat bort. Dessutom har allt fler is-
länningar flyttat utomlands efter arbete.

Statistiken visar att antalet islänningar som 
flyttat till Norge har mångdubblats. En del har 

också flyttat till Sverige eller Danmark. 
Åren 2006 och 2007 var nettoinvandringen 

mer än 5 000 personer, men i september i år 
var siffran tydligt på minus. De som hade flyt-
tat bort från Island var 2 700 personer fler än 
de som hade flyttat till Island. Visserligen hade 
mer än 4 000 personer också kommit till Island, 
men många fler hade lämnat landet. 

Det har alltså funnits användning för social-
försäkringsportalen.

Upp ur krisen

Islands nuvarande regering har för avsikt att ta 
landet ur svårigheterna genom ett treårigt pro-
gram. Ekonomin väntas börja växa år 2011 och 
uppnå balans åren 2012–2014.

Det är ett ambitiöst mål, men när man tänker 
på öns historia, tror man gärna på att det lyckas. 
Islänningarna brukar klara sig, vare sig de drab-
bas av naturens makter eller giriga köpmän. Vi 
får se hur det går med EU-förhandlingarna.

Text: Pia Hansson
Foto: Helgi Halldórsson, 

Kipinä, 
Pia Hansson
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aKtuellt

 Ǩ År 2010 är den genomsnittliga arbetspen-
sionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare (ArPL) 22 procent av lö-
nen, dvs. lika stor som i år.

Denna avgift sänks dock tillfälligt med en ra-

batt på 0,6 procentenheter för att lösa upp över-
skott från tidigare års invalidpensionsavgifter.

Nästa år betalar arbetstagare under 53 år en 
arbetspensionsavgift på 4,5 procent, dvs. 0,2 
procentenheter mera än i år. De som fyllt 53 be-

talar 5,7 procent, dvs. 0,3 procentenheter mera 
än i år. 

Arbetsgivarens avgift är 16,9 procent i medel-
tal, ca 0,1 procentenheter högre än i år. 

0,99170
Livslängdskoefficienten år 2010

 Ǩ Från och med är 2010 anpassas nya 
pensioners belopp till den ökande livs-
längden med en livslängdskoefficient. So-
cial- och hälsovårdsministeriet har fast-
ställt koefficientens värde för år 2010. Det 
är 0,99270. Läs mer om livslängdskoeffi-
cienten på s. 18.

 Ǩ Arbetspensionerna höjs med ca 0,3 procent 
(0,26 procent) i början av januari 2010. Juste-
ringen gäller både privata och offentliga sek-
torns arbetspensioner och sammanlagt ca 1,3 
miljoner personer. 

Till exempel en medelstor arbetspension på 
ca 1 100 euro höjs med 3,30 euro i månaden. 
Höjningen är mindre än på många år. Mindre 
har indexhöjningen varit endast år 1994, då ar-
betspensionerna inte höjdes alls, konstaterar 
Pensionsskyddscentralen. 

Arbetspensionsindex påverkas av både in-
komst- och prisnivåns utveckling. Lönerna har 
en vikt på 20 procent och priserna 80 procent. 
Höjningar av dessa syns i pensionerna med ett 
visst dröjsmål, eftersom index beräknas utifrån 
pris- och lönenivån under det tredje kvartalet 
under det innevarande året och det föregåen-
de året.  

Indexen berör också dem som fortfarande är 
med i arbetslivet. Inkomsterna av arbetet före 
pensioneringen uppräknas med en lönekoeffi-
cient. Syftet är att se till att pensionens värde 
står i rätt proportion till inkomstnivån under 
tiden i yrkeslivet. Lönekoefficienten påverkas 
till 80 procent av lönenivån och till 20 procent 
av prisnivån. I början av nästa år blir lönekoef-
ficienten 3,27 procent högre. 

 Ǩ De förmåner som är bundna till folkpen-
sionsindexet hålls på samma nivå som år 
2009. Till förmånerna hör förutom folkpen-
sion även familjepension, fronttillägg, sär-
skilt stöd till invandrare, handikappbidrag 
samt arbetslöshetsskyddets grunddagpen-

ning och arbetsmarknadsstöd.
Folkpensionsindexet följer levnadskost-

nadsindexet som Statistikcentralen beräk-
nar på basis av prisuppgifter över centrala 
förnödenheter. Folkpensionsanstalten fast-
ställer årligen indexet på basis av medeltalet 

för levnadskostnadsindexet under det tred-
je kvartalet.

På basis av levnadskostnadsindexet har po-
ängtalet för folkpensionsindexet år 2010 sjun-
kit.

(FPA)

 Ǩ Arbetsgivares folkpensionsavgift slopas 
från och med ingången av år 2010. Detta gäller 
för arbetsgivare inom såväl den privata som den 
offentliga sektorn.

Då folkpensionsavgiften slopas innehåller 
arbetsgivares socialskyddsavgift enbart arbets-
givares sjukförsäkringspremie. År 2010 är ar-
betsgivares socialskyddsavgift för alla arbets-

givare 2,33 procent av lönen.
Folkpensionerna finansieras för närvarande 

i huvudsak med statens medel och med arbets-
givares folkpensionsavgift. Efter att folkpen-
sionsavgiften slopas skulle staten finansiera 
både folkpensionskostnaderna och verksam-
hetskostnaderna för förmåner som betalas ur 
folkpensionsfonden.

Slopandet av arbetsgivares folkpensionsav-
gift är en del av regeringens stimulanspaket. 
Lagändringen sänker arbetskraftskostnaderna 
för företag och kommuner samt skapar förut-
sättningar för att göra nya investeringar.

(SHM)

Arbetsgivares folkpensionsavgift slopas

Index 2009 Index 2010

Arbetspensionsindex
2 286 (+4,95%)

Arbetspensionsindex
2 292 (+0,26 %)

Lönekoefficient
1,192 (+6,04 %)

Lönekoefficient
1,231 (+3,27 %)

Arbetspensionerna höjs lite i januari

Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften ändras inte

Folkpensionsindex hålls på samma nivå som i år
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Pensionsskyddscentralen

Informationsavdelningen

Informatör, medianom Anne Iivonen har ut-
nämnts till redaktionschef för tidskriften Työe-
läke från och med 1.10. 

Kontaktchef Jouni Jokisalo har utnämnts 
till informationschef och chef över den nya in-
formationsenheten på informationsavdelning-
en från 1.10. 

Filosofie licenciat Lena Koski har utnämnts 
till översättare från 1.12. 

Informatör, filosofie magister Sannama-
ri Ollikkala har utnämnts till webbchefredak-
tör från 1.10. Hon är chefredaktör för webbplat-
sen etk.fi samt för Pensionsskyddscentralens 
intranät.

Avdelningen för registertjänster

Filosofie magister Eija Pahkala har utnämnts 
till utvecklingschef och gruppchef från 1.9. 

Ekonomie kandidat Tiina Rantalainen har 
utnämnts till utvecklingschef och gruppchef 
från 1.9.

Övervakningsavdelningen

Inspektionschef, politices magister Matti Ruo-
tanen har utnämnts till chef för övervaknings-
avdelningen från 1.1.2010.

Pensions-Tapiola

Ekonomie magister Matias Kaila har från 1.11.
utnämnts till värdepapperschef inom Företags-
finansiering vid Pensions-Tapiolas investering-
ar på kapitalmarknaden

Tradenom Janita Perttula har från 1.11 ut-
nämnts till back office-specialist inomFöretags-
finansiering vid Pensions-Tapiolas investering-
ar på kapitalmarknaden 

Juris kandidat, vicehäradshövding Miia 
Suo anttila har från 1.11 utnämnts till jurist 
inom Pensions-Tapiolas investeringar på kapi-
talmarknaden

Ekonomie magister Karita Meling har ut-
nämnts till värdepapperschef inom Fastigheter 
och kapitalfonder vid Pensions-Tapiolas inves-
teringar på kapitalmarknaden

Ilmarinen

Ekonomie magister Heidi Koskinen har ut-
nämnts till direktör för placeringsförvaltningen. 

Studentmerkonom Annika Lucander har 
utnämnts till chef för värdepappersförvalt-
ningsavdelningen.

Statens Pensionsfond

Ekonomie magister Simo Matilainen har ut-
nämnts ränteanalytiker vid Statens Pensions-
fond (SPF) från 2.11.

Varma

Ekonomie magister Timo Sallinen har ut-
nämnts till aktieplaceringsdirektör från 
6.10.2009. Sallinen har tidigare varit senior port-
följförvaltare på Varma.

Veritas Pensionsförsäkring

Kari Vanhatupa har utnämnts till kontaktchef 
till Veritas företagsenhet. Vanhatupas försälj-
ningsansvar inbegriper Uleåborg region.

Susanna Leham har utnämnts till kontakt-
chef inom Veritas rådgivnings- och stödtjäns-
ter. Hon har tidigare arbetat i bolaget som för-
säkringsrådgivare.

Annika Karppinen har utnämnts till försälj-
ningsdirektör med ansvar för försäljningen av 
Veritas produkter via samarbetsbanker.

EU vill effektivera 
den globala 
finanstillsynen

 Ǩ Europeiska kommissionen vill effek-
tivera tillsynen av gränsöverskridande fi-
nanskoncerner. Kommissionens förslag 
bygger på rekommendationer som färdig-
ställdes av den s.k. de Larosière-arbets-
gruppen i våras. 

Förslagen gäller i främsta hand banker 
som har verksamhet i fler än ett EU-land.

I Finland aktualiserades problemet 
för ett år sedan i fallet med den isländska 
banken Kaupthing. Finländska deponen-
ter visste inte att det var fråga om en fili-
al till en isländsk bank, som övervakades 
av isländska myndigheter. Den omfattades 
inte av depositionsskyddet i Finland. Nu 
vill man också hos oss förbjuda utländska 
banker att använda bifirma som kan för-
leda kunderna att tro att det är fråga om 
en finländsk bank.

Principerna för en gränsöverskridande 
finanstillsyn har utretts av en arbetsgrupp 
som tillsatts av finansministeriet. Arbets-
gruppen överlämnade sitt betänkande till 
förvaltnings- och kommunminister Mari 
Kiviniemi och social- och hälsovårdsmi-
nister Liisa Hyssälä i slutet av oktober. 
Arbetsgruppen leddes av lagstiftningsrå-
det Erkki Sarsa vid finansministeriet. Ar-
betsgruppens rapport har rubriken Rajat 
ylittävän finanssivalvonnan kehittäminen 
och den har numret 34/2009 i finansminis-
teriets publikationsserie.

Arbetsgruppen gav sitt stöd till EU:s 
förslag att grunda en övernationell till-
synsmyndighet. Minister Kiviniemi var av 
samma åsikt och lovade föra saken raskt 
vidare. En regeringsproposition utlovas 
dock först hösten 2010.



ny look på arbetspension.fi

a
rbetspension.fi har fått ett nytt ut-
seende. För att göra det lättare att 
hitta det du söker har vi möblerat 
om på ingångssidan och i meny-

erna. Samtidigt har webbplatsen också i övrigt 
fräschats upp.

Om du vill ha ett pensionsutdrag eller ansöka 

om ålderspension kan du göra det genom länkar-
na uppe till höger. Logga in med dina bankkoder.

Om du vill veta mer om pensioner i allmänhet, 
hittar du mycket att läsa genom huvudmenyn. Du 
kan också välja profilsidan för din egen ålders-
grupp. Den leder dig till frågor som brukar intres-
sera dina jämnåriga.


