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arbetspensionsanstalternas 
bokslutssiffror presenteras i 
tidningen.  reijo Vanne, taina per-
mikangas, Jaakko aho och Martti 
rouvala har medverkat.

Känslan att ha blivit lurad grundar sig ofta – ja, just på känsla. 
Låt oss studera några exempel.
Alla som har det minsta hum om vad som sker i samhället vet 

att livslängden fortsätter att öka i en jämn takt. Trots det grips 
man av misstanken att finländarna har blivit lurade. Vi lever ju 
längre än man har förutspått. 

När man lyssnar på demografiexperter inser man att utveck
lingen följer en trend som är bekant sedan många år. Livsläng
den har alltid ökat snabbare än prognosmodellerna har visat.  
Statistikcentralens livslängdsprognos i höstas var inget undan
tag i det avseendet.

Trots det diskuteras den ökande livslängden nu, mer än ett 
halvt år senare, som om det skett en plötslig vändning i utveck
lingen. Och därför krävs en kursändring i pensionspolitiken. Så 
hastigt kan man väl inte fatta beslut som har konsekvenser flera 
årtionden framåt? 

I själva verket har pensionssystemet tagit hand om saken i 
god tid genom livslängdskoefficienten, som anpassar pensionen 
så att den räcker till för de kommande levnadsåren. Ju flera lev
nadsår, desto mer naggas månadspensionen i kanten. Framti-
dens pensionärer har alltså blivit lurade; livslängdskoefficienten 
fungerar som den ska. 

I det värsta scenariot är livslängdskoefficientens effekter gi
vetvis tråkiga. Pensionerna kan minska, men det sker bara om 
åren i arbete inte blir fler, och även i det fallet först i en avläg
sen framtid. 

I det här debattklimatet passar nyheten att nya pensioner i 
dag ersätter arbetsinkomsten till ca 70 procent inte riktigt in. Me-
dierna har alltså blivit lurade. Statistikbaserade fakta har kom
mit över nyhetströskeln. 

Det är klart att man också borde tala om otrevligare saker för 
medborgarna. En del blir besvikna när de öppnar sitt pensions
utdrag och märker att den intjänade pensionen är ganska liten. 
Medborgarna har alltså blivit lurade, pensionsutdraget grundar 
sig bara på vars och ens egen yrkesbana hittills. Dessutom ska 
medborgarna själva se till att uppgifterna är korrekta.

Pensionsutdraget kan också överraska på ett annat sätt. Först 
när man studerar beloppen märker man att det från ens egna 
löner automatiskt har lagts undan pengar för pensionsdagarna. 
Såtillvida har också de sparvilliga blivit lurade. Inom det lagstad
gade pensionssystemet sköter sparandet sig självt.

Men det är inte bara vanligt folk som har låtit sig luras. Har 
ni till exempel hört att beslutsfattarna har blivit lurade? Om änd
ringsförslagen gällande arbetspensionerna har det sökts konsen
sus mellan betalarna och statsmakten. 

Kati Kalliomäki

Något lurt
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Kommunernas pensionsförsäkring vill 
höras mer inom pensionssystemet

Ailus låter 
förändringens 
vindar blåsa

M
erja Ailus, vd för Kommunernas pen
sionsförsäkring, går längs korridoren i 
strumplästen. Hon har kommit till job
bet till fots i regnet och tagit itu med 
dagsprogrammet innan hon har hunnit 
byta om från gummistövlar till skor. Den 
främsta pensionsanstalten inom offent

liga sektorn tar nya steg under Ailus’ ledning.
Många lägger inte alls märke till vd:ns mjuka steg på Kom

munernas pensionsförsäkring, som både till antalet försäkrade 
och premieinkomsten är Finlands största pensionsanstalt. När 
Ailus lite senare tar emot dagens första gäster, har hon redan 
skor på fötterna. De är av hårt, svart läder och har spetsiga tår.

Också Kommunernas pensionsförsäkring har en ny roll fram
för sig inom pensionssystemet.

– I tiderna har man kanske tänkt här att man inte bör ta en 
större roll. Men samhället har förändrats sedan dess, inleder 
Ailus.

synvinkeln förändras  
med arbetet

Merja Ailus tog över rodret på Kommunernas pensionsförsäk
ring i januari. När utnämningen offentliggjordes i slutet av fjol
året uttryckte reaktionerna både gillande och förtäckt förundran.

För den stora allmänheten kan Ailus vara okänd, men hon 
har inte dykt upp ur tomma intet. Hon har haft förtroendeupp
drag inom Kommunernas pensionsförsäkring sedan 2006. Hon 
har gjort sig förtrogen med försäkringsbranschen i egenskap av 
ledamot av försäkringsdomstolen i nästan ett halvt decennium. 

Som tidigare direktör vid Offentliga och privata sektorns funk
tionärsförbund Jyty och jurist vid Kommunala arbetsmarknads

verket har Ailus sett sambandet mellan arbete och pensions
skydd på nära håll.

– Som före detta arbetsmarknadsdirektör kände jag att det var 
min plikt och min rättighet att i första hand främja medlemmar
nas intressen. Sedan dess har mitt perspektiv dock förändrats.

– För kommunerna är det viktigt att äldre anställda vill och 
orkar arbeta också när de är pensionerade. Trots att det kan vara 
en utmaning ur pensionsanstaltens synpunkt, måste vi beakta 
kommunernas önskemål. Kommunerna behöver mer arbetskraft, 
i synnerhet inom vården, säger Ailus.

Arbete och pensionsskydd har redan länge varit viktiga te
man för Ailus. I synnerhet känner hon varmt för jämställdhet i 
lönefrågor och kvinnornas yrkesliv.

– I Finland är arbetsmarknaden och pensionssystemet sta
digt sammanknutna. Jämställda löner skulle ha en positiv effekt 
i synnerhet på kvinnornas pensioner.

– Kvinnornas yrkesbanor har i allmänhet mer luckor än män
nens. I lönefrågor har kvinnorna också ofta en sämre förhand
lingsposition än männen. Det återspeglas oundvikligen på kvin
nornas arbetspensioner, säger Ailus.

På sin nya post upplever Ailus att hon nu har en plikt och 
en rättighet att betrakta samhällsfrågor ur en bredare synvinkel 
än tidigare. Kommunernas pensionsförsäkring ska bistå kom
munerna också i andra än pensionsfrågor, t.ex. i produktionen 
av välfärdstjänster.

nya vindar behövs i  
pensionssystemet

Övergången från arbetsmarknadsdirektörens uppgifter till verk
ställande direktör för Kommunernas pensionsförsäkring fick Ai
lus att fundera på reglerna för hur arbetspensionssystemet ut
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vecklas. Vilka är de som bereder och beslutar om saker och ting?
– Arbetsmarknadsparternas medverkan i lagberedningen och 

beslutsfattandet är något som hör till den finländska kulturen. 
Traditionellt har det avtalats om arbetsgrupper inom pensions
sektorn i samband med inkomstpolitiska avtalsomgångar. Fast 
samhället har förändrats mycket sedan den tiden, betraktas ar
betspensionssystemet fortfarande i första hand ur den privata 
sektorns synvinkel. Det finns skäl att tänka om.

Ailus anser att beslut som gäller hela pensionssystemet bör 
fattas så att alla aktörer bidrar med sin sakkunskap. När Kom
munernas pensionsförsäkring också har tagit över pensionsären
dena från Statskontoret, blir den kommunala pensionsanstalten 
en aktör som arbetar med hela den offentliga pensionssektorn. 

Ailus ställer gärna sin pensionsanstalts expertis till förfogan
de i de arbetsgrupper som tidigare har bestått endast av sak
kunniga från den privata sektorn. Det gäller oberoende av om 
arbetsgruppen har tillsatts av arbetsmarknadsparterna eller av 
ministerierna.

– Trots att historien är olika står aktörerna inom arbetspen
sionssektorn i stort sett inför samma utmaningar. I synnerhet är 
det demografiska problemet gemensamt för oss alla. Dessutom 
har arbetspensionslagstiftningen utvecklats i hög grad i samma 
riktning under de senaste åren. Skillnaderna mellan den offent
liga och den privata sektorns pensionslagstiftning är inte längre 
så stora som förr.

I fråga om hur en förändring ska fås till stånd riktar Ailus 
blicken mot Pensionsskyddscentralen.

– För mig är PSC i första hand ett samarbetsorgan inom bran
schen. När PSC deltar i lagberedning, ska expertisen på den of
fentliga sektorn vara med i arbetet. Jag tycker också att det är bra 
att lite ventilera systemet.

antalet anställda ökar med 145

Behandlingen av personkundernas pensionsärenden på Stats
kontoret överförs till Kommunernas pensionsförsäkring i bör
jan av nästa år. Även de ca 145 anställda vid Statskontoret, som 
sköter verkställigheten av statens pensioner, kommer att övergå 
i Kommunernas pensionsförsäkrings tjänst.

Syftet med ändringen är att minska kostnaderna för att ut
veckla och upprätthålla de itsystem som behövs för arbetspen
sionerna. 

Staten förväntas spara ca 7 miljoner euro om året på 2010ta
let. Motsvarande inbesparing inom det kommunala pensions
systemet är ca 4–6 miljoner euro om året.

Fungerar som en Ferrari

Merja Ailus tror att omorganiseringen mellan två myndighe
ter gagnar både pensionsutbetalarna och skattebetalarna. Hon 
nämner prövningen av pensionsansökningar som ett exempel 
på Kommunernas pensionsförsäkrings starka sidor. 

– På Kommunernas pensionsförsäkring sköts behandlingen 
av pensionsansökningar rekordsnabbt. Ibland har det faktiskt 
sagts att vår prövningsverksamhet är som en trimmad Ferrari 
Testarossa. Den har utvecklats länge och systematiskt.

– Jag tycker det är viktigt att Kommunernas pensionsförsäk
ring också i framtiden har endast en pensionsprövningsfunk
tion. Vi kommer inte att bygga upp dyra separata rör för hand
läggningen av pensionsärenden inom olika sektorer.

Omorganiseringen medför snart stora ändringar i Kajsaniemi. 
Personalen blir så stor att alla inte får plats i samma hus. 

– Ekonomi och placeringsavdelningarna flyttar till Hagnäs. 
Vår pensionsprövningsverksamhet är så stor att huset skulle bli 
halvtomt om den flyttade till nya lokaliteter.

Ailus väntar entusiastiskt på personalen från Statskontoret. 
– Det kommer att uppstå en ny gemenskap i huset. Av de nya 

medarbetarna kan vi lära oss mycket nytt och lägga märke till 
sådant som vi förr inte har fäst oss vid.

Ailus är en chef som tror på kommunikation och ansvarsta
gande. Hon vill att informationen sprids från människa till män
niska inom organisationen och att de som bär ansvaret modigt 
använder sig av den makt som anförtrotts dem.

– Hela orkestern måste göras samspelt, och varje anställd ska 
kunna sträva mot det gemensamma målet.

Knutpunktsstation i livet

Som av en ödets nyck har Kajsaniemi i Helsingfors blivit en knut
punktsstation i Merja Ailus’ liv. Här möter hon både sitt förflut
na och sin framtid.

När hon står i sitt arbetsrum och ser ut genom fönstret, ser 
hon samtidigt in i det förgångna. Hennes mamma var biologi
lärare och tog ofta dottern med sig till Botaniska trädgården. I 
samma landskap har Merja Ailus nu framför sig sina kanske mest 
utmanande år i karriären. 

– Jag känner mig privilegierad. Saker och ting har skötts väl 
på Kommunernas pensionsförsäkring. Mina bästa år i arbetsli
vet ligger ännu framför mig och de sammanfaller med de störs
ta utmaningarna för pensionssystemet. Det är en fin möjlighet 
för mig.

Text: Peter Lindström
Foto: Karoliina Paatos
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Vem? 
Merja Ailus
• 42 
• Juris kandidat
• Vd för Kommunernas pensionsförsäkring 2010–
• Medlem i Arbetspensionsförsäkrarna Telas 

styrelse 2010–
• Familj: frånskild, två barn
• Fritidsintressen: båt och friluftsliv, naturen
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O
hälsa bland människor i 
arbetsför ålder kostar det 
finländska samhället sam
manlagt ca 25 miljarder 
per år.

– Siffran är chockeran
de, fast uppskattningen är snarast försiktig och 
inte alls i överkant, betonar forskningsprofessor 
Guy Ahonen vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt Ahonens beräkningar kostar arbets
oförmåga och tidiga pensionsövergångar bland 
arbetstagarna upp till 21 miljarder euro om året. 
Arbetsolycksfall och sjukfrånvaro förorsakar 
också årligen minst två miljarder euros förlust.

– De största förlusterna i form av pensioner 
och utebliven arbetsinsats uppstår när vi inte 
orkar, kan eller får arbeta fram till ålderspen
sionen, konstaterar Ahonen.

Konkurrenskraften lider

Individen förlorar mycket på att bli arbetsoför
mögen, men ohälsa försvagar också de finländ
ska företagens konkurrenskraft verkligt mycket. 

– Det är klart att kostnaderna för olycksfal

len, sjukdomarna och pensionerna läggs på 
produkternas priser som indirekta arbetskrafts
kostnader, säger Ahonen.

Satsningar på arbetshälsan återbetalar sig 
också snabbt. 

– Internationell forskning visar att en euro 
som har investerats i arbetshälsan kommer till
baka nästan sexfaldigt. De bästa arbetshälso
projekten har minskat sjukfrånvaron med 27 
procent, vårdkostnaderna med 26 procent och 
försäkringspremierna med 32 procent.

Genom att utveckla arbetshälsan och arbets
förhållandena är det också möjligt att förlänga 
arbetslivslängden betydligt.

– Idag är alla överens om att det måste göras 
någonting för att få folk att arbeta längre. Det 
är bara i fråga om metoderna som åsikterna går 
isär, säger Ahonen.

arbetshälsa med i företagens strategi

Enligt forskningsprofessor Ahonen ska sats
ningen på personalens välbefinnande ses som 
en investering, inte som en kostnad. 

– Nyttan går att redovisa. 

I dagens läge satsas det bara ca två miljarder 
euro på arbetshälsa i Finland. Det är mindre än 
en tiondel av det som förtida pensioner, sjuk
frånvaro och arbetsolyckfall kostar.

Ledarskapet, organiseringen av arbetet och 
företagshälsovården spelar alla en avgörande 
roll när man vill förlänga tiden i arbetslivet och 
minska ohälsokostnaderna. Ahonen anser att 
det lönar sig för företagen att nu kraftigt öka fö
rebyggande satsningar på företagshälsovården.

– För en god arbetshälsa krävs åtgärder av 
både ledningen och alla medarbetare, säger 
Ahonen.

Det finns redan effektiva handlingsmodel
ler och arbetsredskap för främjande av arbets
hälsan.

Det blir lättare att orka med arbetet och arbe
ta längre, om arbetet och arbetsarrangemangen 
omformas så att de passar medarbetaren. Till 
exempel skiftarbete eller tungt kroppsarbete 
kan orsaka problem för äldre anställda, med
an en flexibel arbetstid kan vara viktig för små
barnsföräldrar.

Text och foto: Kari Rissa

Förluster på 25 
miljarder per år

Arbetsoförmågan 
KOstAr MycKet

Arbetsrelaterade sjukdomar, 
olycksfall och sjukpensioner 
medför stora ekonomiska 
förluster för samhället.

Forskningsprofessor guy ahonen 
vid arbetshälsoinstitutet har 
räknat ut att ohälsa bland 
befolkningen i arbetsför ålder 
kostar ca 25 miljarder euro om 
året i Finland. 

ArbetshälsAN I blIckpuNkteN
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 Ǩ Som ett exempel på 
framgångsrika och ekonomiskt 
lönsamma satsningar på 
arbetshälsan nämner professor 
Ahonen projektet Druvan, som 
genomfördes åren 2002–2005 i 
Dragsfjärds kommun. 

– Under företagshälsovårdens 
ledning byggdes verksamheten 
för att främja arbetshälsan till 
en omfattande helhet, vars 
effekter grundade sig på gott 
ledarskap, samarbete, praktiska 
utvecklingsprojekt och ändrade 
levnadsvanor.

Före Druvan satsade 
Dragsfjärds kommun 20 
euro per anställd per år på 
företagshälsovården. Under 
projektets gång ökade satsningen 
till 400 euro. 

Största delen av den 
ekonomiska nyttan fick 
kommunen i form av minskad 
sjukfrånvaro och färre 
invalidpensioner.

Ahonens uträkningar 
visar att 20faldigandet av 
företagshälsovårdsutgiften 
avkastade 46 procent på den 
investerade kapitalet.

– En rätt bra investering, 
jämfört med vad man får t.ex. 
på aktiemarknaden, konstaterar 
Ahonen. 

Text och foto: Kari Rissa

på arbetsplatserna borde 
man ta hand om medar-
betarnas arbetsförmåga 
under hela yrkesbanan.

Projektet 
Druvan

föregår med 
exempel

ca en tredjedel av de an-
ställda har nu ett fysiskt 
ansträngande arbete. 
Med en god ergonomi 
kan arbetsförmågan 
hållas uppe och rentav 
förbättras.

genom projektet Druvan 
förbättrades arbetshäl-
san hos de anställda i 
Dragsfjärds kommun. 
Bl.a. ergonomin förbätt-
rades i ålderdomshem-
mets kök.

{case}
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e
fter att jag för flera år sedan fyllt 
58 funderade jag på möjligheten 
att börja jobba halvtid för att kun
na syssla mera med mitt egentli
ga specialområde, dvs. assistera 

organisationer i ”Må bra på jobbet”verksam
het. Detta blev aldrig av p.g.a. att vi inte hittade 
någon företagsläkarkollega, som skulle ha tagit 
hand om andra halvan. Så jag fortsatte jobba 
heltid på DalMed, vilket jag trivts mycket bra 
med inte minst p.g.a engagerade och kunniga 
medarbetare och en arbetsgivare, som gett fria 
händer då det gällt den operativa verksamhe
ten. 

Vid sidan om DalMedjobbet har jag ock
så sedan 2002 haft ett eget litet familjeföretag, 
Mediona. Inom ramarna för Mediona har jag 
jobbat en del för olika företag, kommuner och 
andra organisationer med arbetshälsofrågor.

Arbetet har varit mycket meningsfullt då jag 
har haft möjlighet att vara med och utveckla nya 
metoder och system som har rönt uppskattning 
även internationellt. Det är dylikt som gör att 
man är beredd att satsa det lilla extra, som ofta 
behövs på jobbet, för att även kunna njuta av 
guldkornen. Jag skulle säkert ha haft betydligt 
större inkomst om jag jobbat t.ex. som yrkesut
övare men skulle knappast ha varit lyckligare. 
Större inkomster har mycket liten betydelse, om 
alls någon, efter att man uppnått den nivå, där 
man kan leva ungefär som man önskar.

Den sista mars i år fyllde jag 63 år, vilket öpp
nade nya möjligheter för mig. Alternativen var 
att helt gå i pension, fortsätta jobba som tidi
gare eller hitta på något nytt. Det första alter
nativet förkastade jag snabbt. Jag har som före
tagsläkare alltid påpekat för personer, som varit 
mycket engagerade i sitt jobb och trivts med sitt 
jobb, att det inte är klokt att sluta med en gång. 
Förändringen kan bli för stor från heldagsjobb 
till inget jobb. Det är vanligtvis klokt att trappa 
ner och öva sig att ha mera tid för fritid och fa
milj. Så det var säkert klokast även för mig att 
göra som jag lär.

Detta ledde till att Mediona tillsammans med 
Kasnäsudden, som har hotell, restaurang och 
badhus, bildade det nya företaget Skärgårdens 
Arbetshälsoakademi i Kasnäs. Vår avsikt är att 
ordna seminarier och kurser för olika grupper 
där vi använder oss av Medionas metoder (Kiva
enkät och Metal Age) och Kasnäsuddens well
nesstjänster samt rekreationsmöjligheterna i 
den unika skärgårdsnaturen.  

Denna nya utmaning är verkligt spännande 
för mig och jag ser med intresse och iver fram 
emot kommande verksamhet.

Jag kan konstatera att jag är i en privilegie
rad situation då jag har möjlighet att få göra 
något nytt som känns mycket meningsfullt och 
som det verkar finnas en social beställning på. 

 Ǩ – Hjärtsjukdomar och depression kan 
bero på psykosociala faktorer på arbetsplat
sen, säger forskningsprofessor Mika Kivimä-
ki på Arbetshälsoinstitutet.

Utöver levnadsvanor och ärftliga riskfak
torer kan orsakerna till sjukdomar ha att göra 
med arbetets innehåll, arbetsarrangemang
en, organisationsstrukturerna, de sociala 
relationerna och möjligheterna att själv på
verka arbetet.

– Det har konstaterats att rättvist ledar
skap skyddar medarbetarnas hälsa, säger Ki
vimäki. 

Den nytta som långa arbetsdagar medför 
uppnås oftast på bekostnad av individens 
hälsa och funktionsförmåga.

– De som arbetar långa dagar sover också 

mindre än andra, de har mera depressions
symptom och de konsumerar mera alkohol 
än de som gör normallånga arbetsdagar.

Enligt Kivimäki har det också visats i un
dersökningar att överbeläggning på sjukhu
sens bäddavdelningar ökar vårdpersonalens 
risk för psykisk ohälsa.

– Å andra sidan visar en undersökning 
som nyligen publicerades i tidskriften Lan
cet att fransmännens hälsa förbättras kraf
tigt genast när de går i pension, konstaterar 
Kivimäki.

Text och foto: Kari Rissa

på ålderdomshemmet i Dragsfjärd 
har det gjorts många ergonomiska 
förbättringar, som bl.a. har gjort 
det lättare att lyfta patienterna.

psykosocial belastning 
medför arbetsrelaterade 
sjukdomar

ArbetshälsAN I blIckpuNkteN
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Vem?
Ove Näsman

• Läkare och specialist i företagshälso
vård.

• Jobbat i över 30 år som företagsläkare 
huvudsakligen i Dalsbruk.

• 63 år, gift och har två vuxna söner.
• Utvecklat bl.a. Metal Agemetoden och 

Kivaenkäten samt lett projekten DalBo, 
Druvan och FUSK.

• Vetenskapliga publikationer inom 
företagshälsovård och idrottsmedicin.

• Ofta anlitad föreläsare, har även 
presenterat sina metoder i ett dussin 
andra länder.

• Fungerade i 10 år på 1970 och 1980ta
len som ishockeylandslagets läkare, 
deltagit i bl.a. två olympiader.

• Fritidsintressen: motionsidrott, fiske 
och jakt, stugliv, svamp och bärplock
ning, engelska paperbacks.

• Fick Finlands företagsläkarförening rf:s 
”Årets företagshälsovårdsgärning”pris 
2010

Det är 
trevligt 

att jobba efter 63!

 Ǩ Metal Age är en metod för bättre ar
betshälsa, som har visat sig effektiv. 
Den går ut på att systematiskt engage
ra alla. Hela arbetsteamet deltar och 
var och en ”tvingas” vara aktiv i pardis
kussioner. Man kommunicerar nerifrån 
upp och prioriterar utvecklingsområ
dena gemensamt. Man söker konsen
sus för att eliminera motståndet, vil
ket ofta leder till att deltagarna med 
stor iver tar itu med att föra utveckling
en vidare. 

Metoden är enkel och ekonomisk. 
Planeringen kan göras på ca 8 timmar.

Metal Age 
engagerar alla

Samtidigt kan jag själv till mycket stor del på
verka arbetets innehåll, vilket har stor betydelse 
för arbetsmotivationen.

Alla har ju tyvärr inte samma möjlighet som 
jag har haft. Men jag tror att alla arbetsplat
ser kan göra något för att arbetshälsan skall 
bli bättre än vad den är idag. Det finns många 
bra exempel. Nu gäller det att skrida till verket 
på arbetsplatserna. De sakkunniga ska berätta 
HUR man skall göra och inte enbart VAD som 
borde göras.

En satsning på arbetshälsan så att de an
ställda mår bra på jobbet är ett verklig win
winwintillstånd. Individen, organisationen 
och samhället har alla nytta av att den arbets
föra befolkningen mår bra på jobbet. Och de or
ganisationer som har rykte om sig att investera 
i sin personal har garanterat trumf på handen 
då behov att rekrytera uppstår då konjunktu
rerna svänger och det blir stor brist på kunnig 
arbetskraft.

Så en företagsläkares recept för att finlän
darna och Finland skall må bra är att investera 
klokt i vetenskapligt verifierad verksamhet för 
att må bra på jobbet. Då orkar och vill många 
fortsätta jobba även efter fyllda 63 år och pensi
oneringen får en puff framåt på ett positivt sätt.

Det gäller alltså för en arbetsgivare att ge 
personalen en möjlighet att engagera sig och 
på ett strukturerat sätt utveckla sin arbetshälsa. 
Av tillgängliga metoder har jag själv fått mycket 
bra resultat med Metal Agemetoden. En organi
sation kan använda sig av en utomstående mo
derator eller utbilda en person från den egna 
organisationen eller företagshälsovården. Den 
utbildningen tar endast en dag. Metal Age mo
deratorkurser ordnas i samarbete mellan Medi
ona och Arbetshälsoinstitutet.

Jag efterlyser mindre prat och mera action!

Ove Näsman
Foto: Kari Rissa



r
egelverket om den sociala trygghe
ten för personer som rör sig mellan 
EU:s medlemsstater har genomgått 
en reform.

De nya bestämmelserna trädde i kraft i maj. 
Genom dem säkerställs att medborgarna bibe
håller sin rätt till social trygghet när de korsar 
gränserna mellan EUländerna.

– Det nya regelverket överensstämmer bätt
re med de förändringar som skett i familjeför
hållanden och arbetsliv. Medlemsstaternas 
lagstiftning beaktas också bättre, konstaterar 
biträdande avdelningschef Carin Lindqvist-
Virtanen vid social och hälsovårdsministeriet.

gäller alla Eu-medborgare

I EUförordningen om samordning av de soci
ala trygghetssystemen finns bestämmelser om 
pensioner, förmåner vid sjukdom, förmåner vid 
arbetslöshet och vid olycksfall i arbetet och yr
kessjukdomar samt familjeförmåner.

Vad är nytt?
– Nu gäller förordningen alla medborgare 

som omfattas av den sociala tryggheten i EU:s 
medlemsstater, också dem som står utanför ar
betslivet, säger LindqvistVirtanen.

En person kan omfattas av den sociala trygg
heten i endast en EUmedlemsstat i sänder. 
Principen är att tillämpa lagstiftningen i den 
medlemsstat där personen i fråga arbetar som 
anställd eller egenföretagare.

Det finns dock särskilda bestämmelser som 
gäller personer som arbetar som anställda el
ler egenföretagare i flera medlemsstater eller är 
utsända till att arbeta i en annan medlemsstat. 

De kan också i fortsättningen ansöka om ett s.k. 
utsändningsintyg eller intyg om tillämplig lag
stiftning hos Pensionsskyddscentralen. Det nya 
intyget har koden A 1, medan det tidigare kall
las E 101. Personer som inte arbetar omfattas 
av den sociala tryggheten i det land där de bor.

snabbare handläggning  
genom e-kommunikation

I framtiden sker informationsutbytet mellan 
medlemsländernas socialförsäkringsinstitu
tioner elektroniskt.

Informationsutbytet effektiveras genom 
samordnade datasystem och edokument. På 
det sättet tryggar man medborgarnas rättighet 
till förmåner och tjänster inom EUområdet och 
försnabbar handläggningen av ansökningar.

– Det innebär att t.ex. pensionsansökan kan 
behandlas snabbare i sådana fall då personen 
i fråga söker pension från flera EUländer. Vi 
sköter fortfarande om pensionsansökningarna, 
säger utvecklingschef Jaana Rissanen på Pen
sionsskyddscentralen.

De pensionstagare som får pension endast 
från Finland och är stadigvarande bosatta i ett 
annat EUland får ett nytt europeiskt sjukvårds
kort från Finland. Kortet beviljas av Folkpen
sionsanstalten.

Övergången till elektronisk kommunikation 
torde ske år 2012. FPA ska vara kontaktpunkt för 
informationsutbytet i Finland.

Text: Anne Iivonen
Foto: Katri Saarteinen

Gemensamma regler om 
social trygghet inom eu

Jaana rissanen säger att målet 
för den elektroniska kommuni-
kationen är att handläggning-
en av pensionsansökningarna 
blir snabbare.
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 Ǩ Finländare betraktar pensionsfrågor som 
viktiga samhällsfrågor, men inte särskilt pro
blematiska.

Enligt en enkät som Europeiska kommis
sionen låtit göra kommer pensionerna först 
på fjärde plats på finländarnas lista over pro
blem. Endast tolv procent av finländarna anser 
att pensionerna är ett stort problem i samhället.

Större problem och frågor som kräver politis
ka beslut ser finländarna i arbetslösheten, lan
dets ekonomi och hälsovårdssystemet.

Besluten i egna händer

Enligt eurobarometern vill medborgarna att be

sluten om pensioner ska fattas av det egna lan
dets regering. Endast sex procent av finländar
na vill att beslut om pensioner ska fattas av EU.

Finländarnas attityder skiljer sig från medel
talet i EUländerna. Ca en fjärdedel av alla uni
onsmedborgare anser att EU är bäst lämpad 
som beslutsfattare i pensionsfrågor.

Enkäten genomfördes i 27 medlemsstater 
och tre stater som kandiderar för medlemskap 
i oktobernovember i fjol.

Enkäten besvarades av ca 30 000 européer 
som fyllt 15 år. I Finland deltog ca tusen med
borgare.

Text: Peter Lindström

Eurobarometern gör 
medborgarnas röst hörd

Finländarna 
litar på 

pensions-
skyddet



Finländska 
yrkesbanor 
längre än eu-
genomsnittet
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★★ På beställning av EUkommissionen publicerades i fjol en under
sökning1 där arbetslivslängden i 27 EUländer hade jämförts med hjälp 
av den s.k. Sullivanmetoden utgående från den förväntade tiden i ar
betskraften och den förväntade tiden i arbete. 

Dessa beskriver hur länge befolkningen under sitt liv i genomsnitt 
ingår i arbetskraften eller är i arbete2, om dödligheten, arbetskraftsan
delen och sysselsättningsgraden efter ålder och kön hålls på samma 
nivå som under ett visst statistikår.

I och med att de förväntade siffrorna beräknas utifrån statistiken 
med överensstämmande metoder kan arbetslivslängden i olika länder 
jämföras. Genom att räkna ut siffrorna om olika år i samma land går 
det också att uppskatta åt vilket håll utvecklingen går.

Tiden i arbete 2,7 år längre  
än EU-genomsnittet

★★ I den senaste tidens debatt har det då och då framförts påståenden 
att yrkesbanorna i Finland är korta i internationell jämförelse. Under
sökningen stöder inte detta påstående. 

Enligt undersökningen kom Finland år 2007 på sjätte plats i hela EU i 
fråga om såväl den förväntade tiden i arbetskraften som den förväntade 
tiden i arbete. I Finland var den förväntade tiden i arbete 34,5 år, medan 
den i de gamla EUländerna i snitt var 32,5 år och i alla EUländer 31,8 år.

Om man mäter med den förväntade tiden i arbete var yrkesbanorna 
längst i Danmark (38,2 år). Som väntat kom också Sverige före Finland 
med 37,6 år i genomsnitt. I de mellan och sydeuropeiska EUländerna 
blir siffrorna lägre till följd av att kvinnornas arbetslivsdeltagande där 
är klart mindre än i Norden.

1. I en internationell jämförelse är yrkesba-
norna i Finland inte korta.

2. I Finland är skillnaden mellan mäns och 
kvinnors genomsnittliga arbetslivslängd 
minst av alla EU-länder.

3. År 2009 vände den förväntade arbetslivs-
längden neråt efter en tid av jämn uppgång.

Arto Laesvuori
Specialsakkunnig
Pensionsskyddscentralen

I Finland är kvinnornas förväntade tid i arbete  
96 procent av männens

★★ Skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetslivslängd är minst i Fin
land av alla EUländer. År 2007 var den förväntade tiden i arbetet 35,1 
år bland män och 33,8 år bland kvinnor i Finland. I jämförelsen med 
de andra EUländerna kom kvinnorna på fjärde plats.

I Sverige och Danmark arbetar kvinnorna i snitt 2,5 år längre än i Fin
land, medan kvinnor i Nederländerna och Finland arbetar lika länge.

Disproportionen mellan mäns och kvinnors arbetslivslängd är störst 
i de sydeuropeiska länderna. I Grekland, Italien och Spanien arbetar 
kvinnorna i genomsnitt endast 65–70 procent av den tid som männen.

Höjning av sysselsättningsgraden avgörande  
för arbetslivslängden

★★ Åren 20042005 ökade bruttonationalprodukten i Finland i medel
tal med 3,5 procent om året och sysselsättningen utvecklades positivt. 
I åldersgruppen 15–74 år ökade sysselsättningsgraden med 3,1 procent
enheter. Betydligast var ökningen bland 55–64åringarna.

Under motsvarande period ökade den förväntade tiden i arbete med 
2,5 procent. Man kan ta det som en tumregel att om sysselsättningsgra
den ökar med en procentenhet förlängs yrkesbanorna med nästan ett år.

Tyvärr gäller samma ”regel” också i omvänd riktning, när syssel
sättningen minskar. Till följd av recessionen år 2009 försvagades sys
selsättningen i synnerhet bland unga personer kraftigt, fast sysselsätt
ningsgraden sjönk i alla åldersgrupper, bortsett från 55–59åringarna. 
Enligt Pensionsskyddscentralens beräkningar minskade den förväntade 
tiden i arbetet i åldersgruppen 15–74 år i fjol med ca ett år, enligt pre
liminär statistik. Bara under år 2009 uppstod det nästan ett års under
skott i arbetslivslängden.

I den finländska debatten om förlängning av yrkesbanorna har man 
fokuserat på att den genomsnittliga pensioneringsåldern ska höjas med 
tre år. Det är ett viktigt mål, men garanterar inte nödvändigtvis att ar
betslivslängden ökar såsom önskat. Målet bör vara att höja sysselsätt
ningsgraden i alla åldersgrupper med ca tre procentenheter, vilket med 
tiden kan öka arbetslivslängden med tre år.

Utmaningar finns i och med att man först måste ta igen den svacka 
i sysselsättningsgraden som recessionen har medfört och som enligt 
prognoser kommer att bli djupare år 2010.

1.  Kurt Vogler-Ludwig: Monitoring the duration of active working life in the 

European Union. Final Report. Study for the European Commission. Munich 19 

August 2009.

2.  En person ingår i arbetskraften, om han eller hon förvärvsarbetar eller är 

arbetslös men aktiv arbetssökande. En person är i arbete, om han eller hon 

förvärvsarbetar som anställd eller egenföretagare.



Solvensregleringen 
under lupp igen

Flexiblare buffertar 
mot placeringsrisker

Foto: Anne Iivonen
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O
rdföranden för den sakkun
niggrupp som har dryftar 
revideringen av solvens
reglerna, vicehäradshöv
ding Lauri Koivusalo, 
vad är det i omvärlden som 

har förändrats så väsentligt att reglerna behö
ver ändras?

– Arbetspensionssystemet vill förbereda sig 
bättre på marknadssvängningar och risktag
ning i olika situationer i placeringsverksamhe
ten, som förändras i en hektisk takt. De änd
ringar som föreslås på basis av arbetsgruppens 
arbete siktar på att solvensmekanismen i fram
tiden bättre beaktar flera slag av risker i place
ringsverksamheten. 

Koivusalo säger att finanskrisen som började 
hösten 2008 och dess konsekvenser är orsaken 
till behovet att utreda en revidering. Den tempo
rära lag om tillfälliga ändringar i solvensregler
na, som stiftades i brådskande ordning under 
det värsta kursraset, fungerade som den skulle.

– Arbetspensionssystemets solvens stärk
tes genom riksdagens beslut. Om man då hade 
tvingats sälja aktier kortsiktigt, skulle det ha 

uppstått ännu mer oordning på placerings
marknaden, och möjligheterna till god place
ringsavkastning på längre sikt skulle ha försäm
rats på samma gång.

Flexiblare gardering 
mot placeringsrisker

Utredningen, som överlämnades den 20 april 
till den dåvarande social och hälsovårdsmi
nistern Liisa Hyssälä inbegriper förslag till åt
gärder på både kortare och längre sikt. Nu har 
utredningen skickats på remiss till centrala ar
betspensionsförsäkrare inom den privata sek
torn, arbetsmarknadsorganisationer, finansmi
nisteriet och Finansinspektionen mm.

Kärnbudskapet i utredningen är att arbets
pensionsanstalternas förutsättningar för en lön
sam och flexiblare placeringsverksamhet även 
under svårare tider ska förbättras.

– Arbetspensionsanstalterna måste hålla 
pensionslöftet och se till att arbetspensions
pengarna förvaltas räntabelt och stabilt. Det är 
deras uppgift, påminner Koivusalo.

I sakkunniggruppens arbete deltog också ak

tuariedirektör Pasi Mustonen från arbetspen
sionsbolaget Varma. Han sammanfattar syftet 
med revideringen i två meningar.

– Vi finslipade regelverket för att det ska gå 
att få så hög avkastning som möjligt. Dock så att 
placeringarna fortfarande är tillräckligt trygga, 
säger Mustonen.

– Arbetspensionssystemet klarade sig trots 
allt rätt bra genom finanskrisen, fast det också 
prövades.

Vilken placeringsrisk betraktas som det allra 
värsta riskscenariot?

– Risktagning är tillåten till en viss gräns 
och arbetspensionsanstalternas placeringsverk
samhet regleras i lag och övervakas. Det värsta 
scenariot vore att de fonderade arbetspensions
pengarna gick förlorade på grund av rasande 
aktiekurser, säger Koivusalo.

nytt läge efter 2012

Den temporära lagen upphör att gälla vid utgång
en av år 2012. I god tid före det måste det fattas be
slut om regelverket efter den tidpunkten.

– Frågorna är i sig inte nya, man har tänkt 

Vicehäradshövding lauri Koivusalo som kallades som ordförande för sakkunniggruppen 
är en gammal räv i arbetsgruppssammanhang. Det behövdes en ordförande som kunde 
styra arbetet med fast hand när det gällde att tränga in i solvensregleringens kärna.

Lagstiftningen om solvensen hos 
arbetspensionssystemet inom 
den privata sektorn trimmas igen. 
Regelverket uppdateras för att för-
bättra arbetspensionsanstalternas 
förmåga att bära risker. Grundste-
nen för en hållbar solvens består 
av nya slags buffertar.

151 · 2010



på dem också tidigare i fråga om gardering på 
kort, medellång och lång sikt. Vi vill inte ha oro 
och förvirring inom branschen, utan en långva
rig och stabil placeringspolitik.

Koivusalo påpekar att arbetsgruppen också 
ansåg att det fanns ett behov av en klarare risk
bedömning inom arbetspensionsanstalternas 
placeringsverksamhet.

En grundsten i arbetsgruppens förslag är en 
ny flexibel buffert för placeringsverksamheten 
och försäkringsrörelsen.

Buffertar mot risker

Arbetsgruppen föreslås en modell där det nuva
rande utjämningsansvaret och verksamhetskapi
talet slås samman till ett solvenskapital för både 
försäkrings och placeringsrisker. För närvaran
de garderar arbetspensionsanstalterna sig alltså 
separat mot placerings och försäkringsrisker, för 
vilka det finns helt skilda buffertar och krav.

Koivusalo förklarar att man genom att på ett 
lämpligt sätt utnyttja båda buffertarna kunde 
förbättra arbetspensionsanstalternas risktag
ningsförmåga.

Solvensbufferten ska enligt förslaget dock 
användas så att bufferten mot fluktuationer i 
placeringarnas värde i första hand utgörs av 
den del som hänför sig till verksamhetskapita
let och bufferten mot svängningar i försäkrings
rörelsen utgörs av utjämningsansvarsdelen.

– Om det går dåligt på någondera sidan, ska 
den andra bufferten finnas till förfogande vid 
sidan om. Det nya sättet att använda buffertar
na ingår i förslagen till bestämmelser som ska 
träda i kraft i början av år 2013.

reformer i tre faser

Sakkunniggruppen har också lagt fram andra 
förslag som kräver omfattande utredningar. De 
gäller bland annat en reform av täckningsbe
stämmelserna och övergång till att ange verkligt 
värde i fråga om tillgångarna i arbetspensions
anstalternas bokslut. Under arbete är också nya 
bestämmelser om förvaltning och tillsyn av ar
betspensionsanstalternas placeringsverksam
het.

Efter arbetsgruppens utredningar börjar den 
politiska beslutsprocessen. Koivusalos bekym

mer är att de nya bestämmelserna måste bere
das innan den gällande temporära lagen går 
ut. Han ser det som realistiskt att de planerade 
reformerna kan genomföras i tre faser. De för
sta förslagen angående mindre förbättringar får 
riksdagen ta ställning till redan i höst. 

– Social och hälsovårdsministeriet har bett 
om utlåtande från olika håll, arbetspensionsan
stalterna, arbetsmarknadsparterna och många 
organisationer och aktörer inom branschen. Ar
betet preciseras under de fortsatta utredning
arna och i och med det klarnar tidsschemat för 
reformen.

Koivusalo anser att det är viktigt att sikta re
dan på detta års höst.

– I det första skedet ska ärendet fås till riks
dagen för behandling redan i höst. Först efter 
det kan vi gå vidare med förslagen. Efter ytterli
gare utredningar kommer det att finnas reform
behov också åren 2013 och 2014, säger han.

Nu ligger bollen hos ministeriet och den nya 
social och hälsovårdsministern Juha Rehula.

Text: Anne Iivonen

aktuariedirektör pasi Mustonen 
vid Varma deltog i sakkunnigar-
betsgruppen som representant 
för arbetspensionsförsäkrarna 
tEla. sammanlagt har ett hund-
ratal experter inom branschen 
medverkat.

16 1 · 2010

Ku
va

: T
ap

an
i P

el
tt

ar
i



B i l a g a

Arbetspensionsplaceringarna en 
av få ljusglimtar i ekonomin
18

För några få procentenheter mer
19

Arbetspensionsanstalternas 
nyckeltal år 2009
22

Ansvaret betonas i 
arbetspensionssystemets 
placeringar
20

Arbetspensionsförsäkrings-
bolagens bokslutssiffror
22

Termförklaringar 
24

2009

171 · 2010



18 1 · 2010

M
arknadsvärdet av de arbetspen
sionsfonder som är med i boksluts
översikten ökade år 2009 från 103 
miljarder euro till 122 miljarder 

euro, dvs. lika mycket som de minskade år 2008.
I och med att samhällsekonomin krympte, 

uppnådde arbetspensionsfonderna i proportion 
till bruttonationalprodukten sitt högsta värde 
genom tiderna. 

Mindre risker, större solvens

Poängtalet för MSCI Worldavkastningsindex för 
aktier, som mäts i euro, steg med ca 27 procent 
år 2009. Nedgången i aktiekurserna som börjat år 
2007 fortsatte ända in på mars år 2009. Återhämt
ningen under resten av året var alltså snabb.

Fast placeringsbeloppet återhämtade sig, 
var strukturen mindre riskfylld i slutet av året 
än två år tidigare. Solvensen hos arbetspen
sionsförsäkrarna inom den privata sektorn har 
förbättrats mycket, men är fortfarande inte på 
samma nivå som när kursnedgången började, i 
synnerhet med hänsyn till att en del av solven
sen grundar sig på bestämmelserna i en tem
porär lag.

Med facit på hand kan man säga att det var 
rätt att stifta den temporära solvenslagen, efter
som en del av avkastningen år 2009 skulle ha 
uteblivit utan den. 

En dryg tredjedel i aktier

De börsnoterade aktiernas andel av placering
arna var ca 30 procent vid årets slut, medan den 
året innan var ca 22 procent och två år innan ca 
37 procent.

Raden aktier i nyckeltalstabellen här intill 
inbegriper noterade aktier men också bland an
nat ickenoterade aktier samt placeringar i ka
pital och hedgefonder. Sammanlagt utgör pla
ceringarna av ”aktietyp” knappt 38 procent av 
fonderna. Variationen av den andel som denna 
utvidgade kategori står för har följt variationen 
av de noterade aktiernas andel.

Bland den privata sektorns arbetspensions
försäkrares placeringar uppgick andelen pla
ceringar av aktietyp till ca 35 procent, dvs. lika 
mycket som man vid 2007 års placeringsreform 
satte som mål.

Målet representerar ett genomsnitt över kon
junkturcykeln och syftar till att karaktärisera 
den risknivå man valt för placeringarna inom 
systemet.

snittavkastningen  
över 15 procent

Den genomsnittliga avkastningen på samtli
ga arbetspensionsplaceringar var 15,2 procent 
år 2009. Under årets lopp, dvs. från december 
2008 till december 2009, sjönk konsumentpri
serna och den genomsnittliga realavkastningen 
var 15,9 procent.

Aktieplaceringarna avkastade ca 30 pro
cent, ränteplaceringarna ca 10 procent och 
fastighetsplaceringarna ungefär noll procent. 
Avkastningen på aktie och ränteplaceringar
na var exceptionellt höga och avkastningen på 
fastigheter exceptionellt låg.

Värdeökningen hos aktie och ränteplace
ringar var en partiell återhämtning från stör
ningen på finansmarknaden år 2008. Till ex
empel inom räntemarknaden hade aktörerna 
under den värsta marknadsturbulensen bedömt 
kreditriskerna som större än år 2009, och vär
dena på masskuldebrev återhämtade sig under 
år 2009.

Fastighetsplaceringarnas värde utvecklades 
anspråkslöst, eftersom finanskrisen hade utvid
gats till en ekonomisk kris med lägre avkastning 
och sänkta avkastningsförväntningar som följd.

placeringsstrukturerna  
likriktades

Placeringsstrukturen hos de största arbetspen
sionsförsäkrarna förändrades under året i sam

ma riktning, dvs. naturligtvis så att aktiernas 
andel ökade. Det fanns dock skillnader i för
ändringstakten.

PensionsTapiola ökade aktiernas andel 
mest, mer än 10 procentenheter. Om förändring
arna i placeringsstrukturen däremot studeras 
utgående från risktagningen i varje placerings
kategori, är det Varma som har ökat tonvikten 
på aktierna mest.

Ilmarinen har hela tiden haft en större aktie
andel, men har nu ökat den i mindre utsträck
ning än andra bolag. Hos PensionsFennia, 
Etera och Veritas har aktiernas andel av place
ringarna ökat i en genomsnittlig takt. 

ingen solvensreglering för försäkrarna  
inom den offentliga sektorn

Försäkrarna inom den offentliga sektorn saknar 
solvensreglering, vilket är åtminstone en bidra
gande orsak till att Kommunernas pensionsför
säkring och Statens Pensionsfond (SPF) har haft 
en större andel aktier bland sina placeringar än 
något arbetspensionsbolag.

Kommunernas pensionsförsäkring ökade 
inte andelen nämnvärt år 2009, i motsats till 
SPF, i vars placeringar aktiernas andel ökade 
med ca 10 procentenheter. 

Åtminstone de åtta största arbetspensions
försäkrarnas placeringsstrukturer kom alltså i 
någon mån närmare varandra under året.

År 2008 var en stor aktievikt en belastning 
för avkastningen, men i fjol en fördel. Arbets
pensionsförsäkrarna inom den offentliga sek
torn fick i genomsnitt en avkastning på 18,1 pro
cent, arbetspensionsbolagen 13,9 procent samt 
stiftelserna och kassorna 14,1 procent.

Bland de åtta största arbetspensionsförsäk
rarna fanns tre som nådde högre än genom
snittsavkastningen för hela branschen, dvs. 
Kommunernas pensionsförsäkring med 18,9 
procent, SPF med 16,4 procent och Ilmarinen 
med 15,8 procent.

Reijo Vanne 

Skribenten är direktör med ansvar för samhällsekonomi, 

pensionssystemets ekonomi, forskning och utveckling 

vid Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Placeringarnas marknadsvärden vände uppåt

Arbetspensionsplaceringarna en 
av få ljusglimtar i ekonomin
År 2009 var det ont om posi-
tiva utvecklingstrender i den 
finländska ekonomin. Även 
inom arbetspensionssektorn 
hölls premieinkomsten mer eller 
mindre oförändrad. Inom den 
privata sektorn minskade den 
rentav lite från år 2008.
Att arbetspensionsfonderna 
ökade var en av de få positiva 
förändringarna i samhällsekono-
mins utveckling.
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A
ntagandet om fyra procent inför
des ursprungligen i kalkylerna om 
den privata sektorns och kommu
nernas pensioner ”oberoende av 

varandra”.
Varifrån härstammar antagandet om fyra 

procent?
Även om fyra procent endast är ett ”antagan

de”, har det numera också fått status av mål. I 
de längst drivna tankegångarna har denna sta
tus blivit större än livet: ”om fyra procent inte 
uppnås, kan pensionerna inte betalas ut”. 

Det senaste tänkesättet förbiser alla de an
dra rörliga delar som påverkar pensionsutgiften 
och finansieringen av den.

Ända till socialutgiftskommissionens (SO

MERA, 2002) beräkningar utgick man från 
högst tre procents årlig realavkastning på ar
betspensionsfonderna. För många årtionden se
dan kunde realavkastningen till och med antas 
vara noll, men på 1990talet utgick man från 
tre procent. 

I socialutgiftskommissionens kalkyler var 
avkastningsantagandet 3,5 procent om året. I 
de stokastiska simuleringarna vid beredningen 
av 2007 års placeringsreform kom man fram till 
en medianavkastning kring fyra procent.

Årsavkastningen efter 1997

I figuren framställs den genomsnittliga realav
kastningen per år som arbetspensionsförsäkrar

na inom den privata sektorn fått på placering
arna under de tre, fem, tio och tretton senaste 
åren.

År 1997 är en lämplig bakre gräns för att den 
första placeringsreformen som möjliggjorde en 
större risktagning, dvs. en större inriktning på 
avkastning, inom den privata sektorns arbets
pensionsplaceringar trädde i kraft då.

Avkastningen under olika kalenderår har 
kapitalviktats. Avkastningen under de senaste 
åren väger mer i medeltalen, eftersom det har 
funnits mera pengar placerade än under peri
odens första år. Om åren inte kapitalviktas, är 
t.ex. medeltalet för åren 1997–2007 4,1 procent 
om året i stället för 3,7.

Med tanke på framtida avkastningsförvänt

För några få procentenheter mer

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2009
Bolag 

(ArPL, FöPL)
Stiftelser 
(ArPL)

Kassor 
(ArPL, FöPL)

SPK 
(SjPL)

LPA 
(LFöPL)

SK/ SPF 
(StaPL)

KP 
(KomPL)

KCF 
(KyPL)

Sammanlagt

Försäkrade (antal) 1 711 164 32 895 40 399 8 118 82 906 (1) 180 000 500 000 18 916 2 574 398
Pensionstagare (antal) * 985 535 27 249 28 706 8 687 157 158 334 000 331 010 21 112 1 893 457

Inkomster mn €
Premieinkomst 10 006,4 413,9 301,8 54,5 150,8 1 639,9 4 112,0 159,3 16 838,6
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt bokfört värde 5 646,3 424,1 180,1 43,5 3,3 307,2 3 888,8 82,5 10 575,8
Sammanlagt 15 652,7 838,0 481,9 98,0 154,1 1 947,1 8 000,8 241,8 27 414,4

Kostnader mn €
Pensionsutgift// Utbetalda pensioner ** 9 556,5 462,2 277,1 103,0 729,9 (2) 3 573,0 3 124,6 132,4 17 958,7

Totala driftskostnader *** 379,9 9,6 9,2 7,1 17,0 31,8 49,7 4,5 508,8
Sammanlagt 9 936,4 471,8 286,3 110,1 746,9 3 604,8 3 174,3 136,9 18 467,5

Tillgångar och ansvar
Ansvarsskuld mn € 70 874,6 2 967,6 2 460,8 599,0 27,1 (1, 3) - - - 76 929,2
Placeringstillgångar mn €, verkligt värde 77 039,1 3 204,5 2 783,8 677,7 138,3 (2) 12 318,0 24 767,6 824,5 121 753,5
Fördelningen av placeringarna %
Fastigheter 13,0 9,2 34,1 33,9 14,2 2,3 8,0 10,7 11,4
Aktier**** 35,2 34,3 25,5 45,9 35,2 42,9 43,7 42,0 37,6
Ränteplaceringar 51,8 56,5 40,4 20,2 50,6 54,8 48,3 47,3 51,5
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettoavkastning på placeringar, verkligt värde % 13,9 16,9 10,4 13,6 17,4 16,4 18,9 18,4 15,2 (4)
Verksamhetskapital mn € 14 681,2 853,7 757,3 158,0 - - - - -
Verksamhetskapital utan utjämningsavsättning som jämställs med 
verksamhetskapital mn €

12 055,3 752,8 668,6 135,7 - - - - -

Solvensgrad % 23,3 35,3 35,6 29,6 - - - - -
Solvensgrad utan tillfälliga lindringar åren 2008-2012, % 18,3 29,8 30,2 24,4 - - - - -

* En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter.
** Inkl. premie för arbetslöshetspensionsfonden, bortsett från Kommunernas pensionsförsäkring och LPA (i premieinkomsten hos KP). 
*** Exkl. placeringsverksamhetens kostnader.
**** Inkl. övriga/alternativa placeringar
1) Inkl. stipendietagare.
2) Inkl. även annat än LFöPL
3) Endast LFöPL
4) Inkl. även avkastningen för Finlands Banks pensionsanstalt och FPAs personalpensionsfond. 
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p
ensionsskyddscentralen gör re
gelbundet upp prognoser om 
pensionsutgiftens utveckling 
inom arbetspensionssystemet. 
Prognoserna utnyttjas när man 
planerar hur stora försäkrings

avgifter som måste tas ut för att finansiera ar
betspensionerna.

Största delen av pensionerna finansieras 
med de årliga försäkringsavgifterna. Därför är 
sysselsättningsutvecklingen i Finland av avgö
rande betydelse. 

Enligt prognoserna kommer pensionsutgif
ten att öka till 29 procent av lönerna på 2030ta
let. Under samma tidsperiod har försäkrings
avgiften förutspåtts stiga till ca 25 procent av 
lönerna. Skillnaden beror på att placeringsverk
samheten har beräknats täcka ca fyra procent
enheter av finansieringen av pensionerna.

Framgångsrik placeringsverksamhet 
sänker avgiftsnivån

Genom avgifterna samlar arbetspensionsan
stalterna in medel som kommer att ingå i deras 
balansräkning och placeras i placeringsobjekt 
med en viss risk och vissa avkastningsförvänt
ningar. Placeringar med högre risk förväntas 

också ger en större avkastning, annars är det 
inte värt att ta risken.

En framgångsrik placeringsverksamhet 
gör det möjligt att sänka försäkringsavgifter
nas nivå. När man väljer placeringsrisker inom 
pensionssystemet handlar det om att välja av
giftsnivå. 

När man väljer avgiftsnivån måste man fatta 
beslut om hur hög den kan bli med tanke på en 
hållbar samhällsekonomi och hur stor osäker
het man är villig att acceptera i fråga om avkast
ningen och utfallet för pensionsrätterna.

ansvarsfullt inom ett 
decentraliserat system

Arbetspensionssystemet inom den privata sek
torn sköts av arbetspensionsanstalter som kon
kurrerar sinsemellan bland annat i effektivitet 
och avkastning.

Ett syfte med det decentraliserade systemet 
är riskhantering, i och med att de stora pen
sionstillgångarna som anförtrotts pensionsan
stalterna fördelas på flera aktörer. De privata 
pensionsanstalterna fattar beslut om place
ringsrisker inom ramen för bestämmelserna.

För pensionsanstalterna har det gjorts upp 
solvensbestämmelser som bland annat be

Placeringarna påverkar avgiftsnivån

AnsvAret 
betOnAs 

i arbetspensions-
systemets placeringar

Arbetspensionsanstalterna 
bedriver placeringsverksamhet 
som spelar en viktig roll för 
finansieringen av pensionerna. 
Pensionssystemets främsta 
och enda syfte är att se till att 
pensionsrätterna förverkligas.
 I denna uppgift ingår att 
trygga finansieringen av pen-
sionerna. Därför är det viktigt 
att veta varför pensionspengar 
placeras och identifiera de 
faktorer som påverkar valet av 
placeringsrisk.

ningar är ett ickekapitalviktat medeltal ett 
mera träffande jämförelsevärde, eftersom det 
knappast går att förutse den årliga variatio
nen av bundet kapital.

högre genomsnittsavkastning på 
längre sikt

Figuren ger både optimister och pessimister 
vägkost för en tolkning. 

Ju längre tidsintervall, desto högre är den 
genomsnittliga avkastningen under perio
den. Avkastningsantagandet handlar ju om 
ett långt tidsperspektiv, flera årtionden. Å an
dra sidan är den genomsnittliga avkastning
en mindre ju närmare oss tidsperiodens bör
jan ligger. 

För att medeltalet för åren 1997–2011 (15 
år) ska bli fyra procent, borde realavkastning
en åren 2010 och 2011 bli sex procent om året. 
För att medeltalet för åren 2007–2016 (10 år) 
ska blir fyra procent, borde avkastningen 
åren 2010–2016 vara 6,2 procent om året.

De nuvarande avgiftskalkylerna utgår 
dock inte från ett sådant antagande. I Pen
sionsskyddscentralens senaste baskalkyl 
(2009) var antagandet en realavkastning på 
6,5 procent år 2009 och 3,4 procent år 2010. 
Efter det ökar den antagna avkastningen med 
0,1 enhet per år och uppgår till fyra först från 
och med år 2016.

År 2009 var utfallet 14,6 procent och år 
2010 var det 3,4 procent redan under årets 
första månader. För närvarande är pensions
fonderna alltså något större och situationen 
med tanke på den framtida avgiften något 
bättre i fråga om fonderna än det som antas 
i den ”gällande” baskalkylen.

Reijo Vanne
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gränsar placeringsriskerna. För att kunna bära 
placeringsriskerna har arbetspensionerna 
verksamhetskapital, med vilket de kan täcka 
placeringsförluster. De är alltså solventa.

Med solvens avses att pensionsanstalten har 
medel som överstiger dess skulder och kan an
vändas till att ersätta placeringsförluster. Pen
sionsanstalten måste kunna uppfylla solvens
bestämmelserna ännu efter eventuella förluster. 
Genom att ändra solvensbestämmelserna på 
systemnivå kan man påverka storleken av pen
sionssystemets placeringsrisk. 

pensioner betalas 
med avkastningen

De medel som redovisas till höger i pensionsan
stalternas balansräkning kallas ansvarsskuld. 
Den är pensionsanstaltens skuld för framtida 
betalningar till pensionstagarna.

Ansvarsskulden bestäms utifrån hur stor del 
av pensionerna som har fonderats i förväg. Res
ten av de löpande pensionerna inom ArPLsys
temet finansieras genom att årligen ta ut en för
säkringsavgiftsdel som räcker till för att täcka 
den del av pensionsutgiften som inte har fon
derats i förväg utan finansieras enligt det s.k. 
fördelningssystemet.

I praktiken består en löpande pension alltså 
av både en fonderad del och en ofonderad del, 
som bygger på fördelningssystemet. Indelning
en är inte synlig för den som får förmånen. Den 
pensionsutgift som betalas nu innehåller alltså 
delar som betalas ur pensionsanstalternas ba
lansräkning.

De fonderade delarna av de löpande ArPL
pensionerna år 2009 uppgick till ca två miljar
der euro, medan pensionsutgiften enligt fördel
ningssystemet var sju miljarder euro.

På ansvarsskulden ställs det ett avkastnings
krav som varje pensionsanstalten ska uppfylla. 
Kravet uppfylls med pensionsanstaltens place
ringsintäkter.

Om det något år inträffar att avkastningskra
vet inte uppfylls, tas skillnaden ur pensionsan
staltens solvens. Solvensen utgör en buffert mot 
variationer i placeringsavkastningen.

Märk att pensionsanstalterna lider place
ringsförluster redan genom att avkastningskra
vet inte uppfylls. De år då avkastningen över
stiger avkastningskravet, används överskottet 
till att öka solvensen.

När solvensen ökar kan pensionsanstalten 
igen ta större placeringsrisker, eftersom dess 
förmåga att bära placeringsförluster har ökat.

avkastningskravet påverkar valet 
av placeringsrisk

Genom att utveckla avkastningskravet påverkar 

man valet av placeringsrisk i pensionssystemet.
Avkastningskravet bestäms på basis av tre 

centrala faktorer. Den första är diskontoräntan 
som används vid beräkningen av ansvarsskul
den. Den är tre procent.

När värdet på framtida prestationer bestäms, 
måste de prestationerna omräknas till dagens 
prisnivå genom att diskontera dem med ränte
satsen. I praktiken måste det också i framtiden 
fås en sådan avkastning på skulden som mot
svarar diskontoräntan, eftersom amorteringen 
av skulden – den fonderade delen av pensionen 
– i annat fall inte kan göras.

En annan del av avkastningskravet är avsätt-
ningskoefficienten för pensionsansvaret. Genom 
denna mekanism görs det kompletterande av
sättningar till de fonderade pensionsdelarna 
inom ArPLsystemet i slutet av varje år. Syftet 
med avsättningarna är att öka förhandsfonde
ringen av pensionerna för att minska behovet 
av finansiering genom avgifter. 

Som bestämningsgrund för avsättningsko
efficienten för pensionsansvaret har man valt 
pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. 
Man har tänkt att den genomsnittliga solven
sen avspeglar pensionsanstalternas förmåga att 
fondera mer.

Avsättningskoefficienten bygger på en ma
tematisk formel, med vilken den fastställs två 
gånger om året. Resultatet blir att det årligen 
används ca åtta procentenheter av solvensen. 
Avsättningskoefficienten fastställs i förväg för 
den kommande halvårsperioden, så att pen
sionsanstalterna kan förutse sina förpliktelser.

I praktiken reagerar avsättningen till pen
sionsansvaret alltså med ett visst dröjsmål på 
solvensförändringar. Om solvensen inom sys
temet har försvagats, minskar avsättningsko
efficienten och därmed avkastningskravet till 
denna del.

Kollektiv buffert av 
genomsnittsavkastningen på 

aktieplaceringar

Den tredje delen av avkastningskravet bestäms 
enligt den genomsnittliga avkastningen av pen
sionsanstalternas aktieplaceringar. Vid 2007 års 
placeringsreform ansågs det att det var motive
rat att öka aktieplaceringsrisken, men man vil
le inte öka den på pensionsanstalternas egen 
risk. En ökning av aktieplaceringarna skulle ha 
ökat solvenskravet betydligt, vilket man inte vil
le gå in för.

Pensionsanstalternas genomsnittliga aktie
avkastning beräknas kvartalsvis och den så er
hållna genomsnittliga aktieavkastningen utgör 
avkastningskravet på aktieavkastningsbunden 
ansvarsskuld för respektive kvartal. Tio procent 
av avkastningskravet bestäms på detta sätt.

Avkastningen av den aktieavkastningsbund
na ansvarsskulden överförs till en egen buffert. 
När bufferten överstiger en övre gräns på fem 
procent, används den överskjutande delen till 
kompletteringar av fonderade pensionsdelar 
och den avkastning som fås på detta sätt om
vandlas då till pensionsutgift.

avkastningskravet omvandlar 
avkastningen till pensioner

I praktiken omvandlas placeringsavkastning
en på pensionsfonderna genom avkastnings
kravet till förhandsfonderade delar av pensio
nerna. Endast genom denna mekanism bidrar 
placeringen av arbetspensionspengarna till att 
finansiera pensionerna.

I själva verket kan behovet av placerings
verksamhet mätas genom avkastningskravet: ju 
högre avkastningskrav, desto viktigare roll spe
lar placeringsverksamheten för finansieringen 
av pensionerna. Om avkastningskravet minskar, 
minskar också placeringsverksamhetens bety
delse för finansieringen av pensionerna.

reformförslag från 
arbetsgrupper

Två arbetsgrupper tillsatta av social och hälso
vårdsministeriet har utrett hur bestämmelser
na om arbetspensionsanstalternas placering
ar borde revideras. De har lagt fram två viktiga 
ändringsförslag.

Arbetspensionsbolagen har en egen buffert 
för riskrörelsen, dvs. för att se till att försäk
ringsavgiften och fonderna räcker till för pen
sionsutgiften. Denna buffert kallas utjämnings
ansvar. Arbetsgrupperna föreslår att buffertarna 
för riskrörelsen och placeringsverksamheten 
ska slås ihop till ett gemensamt nytt solvens
kapital, med vilket man kan hantera båda ris
kerna och dra nytta av riskspridningen.

Arbetsgrupperna föreslår också ändringar i 
fråga om solvensgränsen. ArPLsystemets sol
vensgräns, som bygger på placeringsrisker, har 
varit en föregångare bland solvenskraven i Eu
ropa. 

När solvensbestämmelser enligt Solvens II
direktivet införs för liv och skadeförsäkrings
bolag, är det säkert allt skäl att tänka på om 
där finns något att ta lärdom av med tanke på 
arbetspensionssystemet inom den privata sek
torn.

Mikko Karpoja

Skribenten, direktör Mikko Karpoja SGF, är 

försäkringsmatematiker på Fennia.



FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL 1) 474 800 -1,1 % 472 000 -1,7 % 221 504 5,2 % 176 900 2,1 % 112 000 -7,4 % 54 985 4,1 % 9 252 9,2 % 1 521 441 -0,3 %
FöPL 38 300 -0,3 % 52 243 -1,1 % 48 253 -2,2 % 33 580 2,0 % 3 809 42,9 % 12 342 -8,4 % 1 196 -1,8 % 189 723 -0,6 %
Sammanlagt 513 100 -1,1 % 524 243 -1,6 % 269 757 3,8 % 210 480 2,1 % 115 809 -6,4 % 67 327 1,6 % 10 448 7,8 % 1 711 164 -0,4 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 322 900 4,4 % 282 982 3,4 % 114 873 3,7 % 81 600 1,7 % 154 389 -0,8 % 25 227 3,9 % 3 564 3,6 % 985 535 3,0 %

INKOMSTER (mn €)
Premieinkomst
ArPL-premieinkomst 3 256,8 -1,2 % 2 982,7 -2,9 % 1 217,8 -1,9 % 970,6 -0,1 % 528,7 -6,0 % 322,6 12,2 % 26,5 10,8 % 9 305,6 -1,6 %
FöPL-premieinkomst 143,1 7,2 % 217,7 6,3 % 170,2 5,2 % 125,6 7,4 % 8,6 37,6 % 49,0 2,2 % 3,0 4,1 % 717,2 6,4 %
Återförsäkring mm. -0,2 -92,3 % -16,2 -21,7 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 -22,3 %
Sammanlagt 3 399,7 -0,9 % 3 184,1 -2,5 % 1 388,0 -1,1 % 1 096,3 0,7 % 537,3 -5,5 % 371,6 10,8 % 29,5 10,0 % 10 006,4 -1,1 %
Nettoavkastning av 
placeringsverksamheten enligt 
bokfört värde

2 477,2 224,0 % 1 947,9 155,9 % 489,3 472,9 % 317,5 174,6 % 282,0 140,9 % 124,1 185,3 % 8,3 256,6 % 5 646,3 182,1 %

Sammanlagt 5 876,9 310,0 % 5 132,0 2444,4 % 1 877,3 47,6 % 1 413,8 113,2 % 819,3 776,1 % 495,7 161,1 % 37,8 75,8 % 15 652,7 383,2 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €)
18,4 57,5 % 14,9 24,3 % 13,6 111,1 % 10,3 75,0 % 12,9 11,7 % 4,1 50,1 % 0,1 72,7 % 74,2 47,7 %

PENSIONSUTGIFT (mn €)
ArPL 3 406,1 10,6 % 2 788,7 11,7 % 914,3 12,0 % 697,7 11,9 % 974,5 7,5 % 211,9 13,7 % 15,0 13,9 % 9 008,2 10,9 %
FöPL 200,3 8,0 % 253,7 9,3 % 196,7 14,5 % 109,6 11,1 % 0,4 208,5 % 40,9 13,0 % 2,9 11,4 % 804,6 10,7 %
Sammanlagt 3 606,4 10,4 % 3 042,3 11,5 % 1 111,1 12,4 % 807,3 11,8 % 974,9 7,6 % 252,8 13,6 % 18,0 13,5 % 9 812,7 10,9 %
Ansvarsfördelning -340,3 27,3 % 16,7 -164,3 % 150,4 -16,0 % 172,2 2,9 % -327,0 18,4 % 64,4 18,6 % 7,4 30,0 % -256,2 57,0 %
Sammanlagt 3 266,1 8,9 % 3 059,1 13,2 % 1 261,5 8,1 % 979,5 10,1 % 647,8 2,8 % 317,2 14,6 % 25,3 17,9 % 9 556,5 10,0 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Anskaffning 12,4 159,0 % 11,5 23,3 % 11,6 -3,3 % 8,9 -8,3 % 7,4 4,8 % 2,6 32,9 % 0,2 60,6 % 54,6 21,5 %
Omkostnader 46,2 6,5 % 32,8 -5,9 % 21,8 18,4 % 11,3 -6,5 % 14,9 -5,5 % 5,8 0,7 % 0,2 11,7 % 133,0 2,0 %
Administration 13,7 4,5 % 15,7 -2,5 % 9,5 -10,1 % 5,9 6,1 % 4,8 -12,3 % 3,4 -4,3 % 0,6 -24,3 % 53,6 -2,8 %
Lagstadgade avgifter 13,7 -8,5 % 12,9 -8,9 % 5,7 -5,0 % 4,4 -4,5 % 2,3 -17,6 % 1,5 -5,4 % 40,5 -8,2 %
Sammanlagt 86,0 12,8 % 72,9 -2,1 % 48,5 3,5 % 30,5 -4,6 % 29,4 -5,4 % 13,4 3,5 % 0,9 -8,4 % 281,6 2,6 %
Ersättning 20,8 -1,7 % 26,1 21,1 % 8,7 8,1 % 12,2 35,4 % 10,8 -13,9 % 2,7 19,8 % 0,2 85,3 % 81,5 9,1 %
Upprätthållande av arbetsförmågan 3,9 -8,4 % 6,9 41,5 % 1,8 87,6 % 1,4 34,0 % 0,6 -2,4 % 0,5 32,0 % 0,0 15,1 24,2 %
Placeringsverksamhet 15,9 0,2 % 14,1 26,2 % 6,4 3,7 % 7,6 8,5 % 6,4 -2,7 % 3,5 15,7 % 0,8 13,3 % 54,7 8,3 %
Övriga 0,0 1,4 -8,0 % 0,3 35,8 % 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -1,9 %
Sammanlagt 126,6 7,7 % 121,4 6,9 % 65,7 5,5 % 51,7 5,4 % 47,3 -7,1 % 20,1 8,1 % 1,9 5,4 % 434,6 5,1 %

Totala driftskostnader, % av 
premieinkomsten

3,7 8,7 % 3,8 9,6 % 4,7 6,6 % 4,7 4,7 % 8,8 -1,7 % 5,4 -2,5 % 6,5 -4,2 % 4,3 6,2 %

Kostnader som täckts med 
omkostnadsdelen, % av 
omkostnadsintäkten

80,4 16,1 % 75,9 7,5 % 84,3 3,1 % 77,3 4,4 % 98,3 -3,4 % 85,9 1,7 % 62,8 -10,6 % 81,2 6,9 %

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA
Anskaffning 10 140,4 % 9 15,4 % 18 -8,3 % 17 -13,1 % 16 12,8 % 13 22,9 % 10 52,4 % 13 15,6 %
Omkostnader 36 -1,1 % 27 -12,0 % 33 12,2 % 22 -11,3 % 32 1,8 % 29 -6,8 % 9 6,0 % 31 -3,0 %
Administration 11 -3,0 % 13 -8,8 % 14 -14,8 % 11 0,6 % 10 -5,6 % 17 -11,5 % 29 -28,1 % 12 -7,5 %
Lagstadgade avgifter 11 -15,1 % 11 -14,8 % 9 -9,9 % 9 -9,4 % 5 -11,3 % 7 -12,5 % 0 9 -12,6 %
Sammanlagt 68 4,7 % 60 -8,4 % 74 -1,9 % 59 -9,5 % 62 1,8 % 67 -4,2 % 49 -13,0 % 65 -2,4 %
Ersättningar 16 -8,7 % 22 13,3 % 13 2,5 % 24 28,4 % 23 -7,3 % 14 10,8 % 10 75,8 % 19 3,9 %
Rehabilitering 3 -15,0 % 6 32,3 % 3 77,8 % 3 27,1 % 1 5,1 % 2 22,1 % 0 3 18,2 %
Placeringsverksamhet 13 -6,9 % 12 18,1 % 10 -1,7 % 15 2,9 % 14 4,8 % 17 7,1 % 41 7,6 % 13 3,0 %
Övriga 0 1 -13,9 % 1 28,8 % 0 0 0 0 0 -6,6 %
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €) 27 789,3 14,8 % 22 609,7 9,7 % 7 788,1 7,6 % 5 768,6 7,2 % 5 015,9 2,5 % 1 722,1 10,3 % 180,9 6,6 % 70 874,6 10,6 %

PLACERINGSTILLGÅNGAR (verkligt värde, mn €)
Fastigheter 4 518,5 19,8 % 2 577,9 2,7 % 1 001,7 6,6 % 754,4 -2,2 % 785,0 -7,9 % 372,3 4,8 % 20,4 67,2 % 10 030,2 8,9 %
Aktier 11 067,8 44,9 % 9 856,8 41,4 % 2 304,3 115,6 % 1 802,9 40,3 % 1 541,0 15,6 % 476,6 57,9 % 59,8 64,6 % 27 109,2 45,5 %
Finansmarknadsinstrument (inkl. 
masskuldebrev)

10 865,7 1,1 % 9 533,4 9,6 % 4 759,8 -4,4 % 3 115,6 2,9 % 2 336,0 -3,7 % 963,1 0,2 % 119,4 -0,3 % 31 693,0 2,4 %

Lån 3 476,5 43,4 % 3 211,8 19,1 % 407,6 31,8 % 492,6 28,4 % 519,0 69,1 % 45,8 92,4 % 7,4 2,7 % 8 160,7 32,7 %
Övriga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 46,0 22900,0 %
Sammanlagt 29 928,5 21,7 % 25 179,9 20,6 % 8 473,4 16,1 % 6 165,5 12,8 % 5 227,0 6,3 % 1 857,8 13,2 % 207,0 17,9 % 77 039,1 18,6 %

ArbetspeNsIONsFÖrsäkrINGsbOlAGeNs bOkslutssIFFrOr 2009
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FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (%)
Fastigheter 15 -1,6 % 10 -14,9 % 12 -8,2 % 12 -13,2 % 15 -13,3 % 20 -7,4 % 10 41,7 % 13 -8,2 %
Aktier 37 19,0 % 39 17,2 % 27 85,7 % 29 24,4 % 29 8,8 % 26 39,5 % 29 39,5 % 35 22,7 %
Finansmarknadsinstrument (inkl. 
masskuldebrev)

36 -16,9 % 38 -9,1 % 56 -17,7 % 51 -8,8 % 45 -9,4 % 52 -11,4 % 58 -15,5 % 41 -13,7 %

Lån 12 17,8 % 13 -1,2 % 5 13,5 % 8 13,9 % 10 59,1 % 2 70,1 % 4 -12,9 % 11 11,9 %
Sammanlagt 100 100 100 100 99 100 100 100

AVKASTNING PÅ PLACERINGARNA, VERKLIGA VÄRDEN (%)
Sammanlagt 14,1 192,8 % 15,8 189,3 % 13,5 262,7 % 10,1 183,5 % 10,3 160,6 % 10,8 169,7 % 15,5 245,0 % 13,9 191,3 %

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT (mn €) 2)
Försäkringsrörelse 11,6 73,9 -22,5 76,4 -17,9 8,3 -20,9 -1,1 -11,0 -1,0 -3,0 -2,8 -0,2 0,9 -63,9 154,6
Placeringsverksamhet 2 151,1 -4 318,0 2 175,2 -4 449,2 591,2 -631,4 246,4 -730,4 220,0 -1 025,0 89,4 -292,5 20,3 -20,8 5 493,6 -11 467,3
Omkostnader 22,7 36,6 27,7 34,7 9,7 10,9 11,2 12,7 0,6 -0,7 2,4 2,5 0,7 0,6 75,0 97,3
Sammanlagt 2 185,3 -4 207,4 2 180,4 -4 338,1 583,1 -612,2 236,7 -718,9 209,6 -1 026,7 88,8 -292,9 20,8 -19,4 5 504,7 -11 215,6

% av ArPL-premieinkomsten 67,1 -127,6 73,1 -141,2 47,9 -49,3 24,4 -74,0 39,6 -182,5 27,5 -101,9 78,5 -81,1 59,2 -118,6
% av ansvarsskulden 7,9 -17,4 9,6 -21,0 7,5 -8,5 4,1 -13,4 4,2 -21,0 5,2 -18,8 11,5 -11,4 7,8 -17,5

Avkastning av 
placeringsverksamheten enligt 
verkligt värde

3 551,1 -4 455,4 3 410,4 -4 571,5 1 016,0 -669,8 570,9 -759,8 494,0 -1 031,0 181,6 -297,0 29,0 -20,5 9 253,0 -11 805,0

Avkastningskrav på ansvarsskulden -1 400,1 137,4 -1 235,3 122,3 -424,8 -38,4 -324,5 29,3 -274,0 6,0 -92,2 4,5 -8,7 -0,4 -3 759,6 260,7
Sammanlagt 2 151,0 -4 318,0 2 175,1 -4 449,2 591,2 -708,2 246,4 -730,4 219,0 -1 026,0 89,4 -292,5 20,3 -20,9 5 492,4 -11 545,2

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2) 3)
% av ArPL-lönesumman 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 2,6 0,4 0,2
% av ArPL-försäkringsavgiften 1,9 1,1 1,7 1,0 1,5 1,0 1,2 0,6 1,3 0,7 1,2 1,0 1,4 1,0 1,7 1,0

VERKSAMHETSKAPITAL OCH SOLVENS I ÖVRIGT (mn €)
Eget kapital 85,4 3,4 % 97,9 3,1 % 53,4 3,0 % 32,7 3,0 % 41,7 2,7 % 19,6 0,5 % 0,8 4,0 % 331,5 2,9 %
Ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 7,8 -5,7 % 0,0 0,1 -20,7 % 0,0 1,9 17,0 % 0,0 9,9 -2,2 %
Värderingsdifferenser 2 337,5 85,0 % 2 474,5 144,5 % 767,0 215,3 % 509,4 99,0 % 340,6 163,6 % 161,9 54,2 % 28,4 266,4 % 6 619,3 119,4 %
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 2 611,5 79,6 % 1 454,2 89,9 % 548,3 11,8 % 140,8 -5,6 % 271,1 1,8 % 86,9 54,2 % 21,8 -0,0 % 5 134,7 60,3 %
Övriga -23,8 -100,1 % -2,9 -174,8 % -11,1 -9,2 % -0,2 32,2 % 0,0 -2,0 19,4 % -0,0 78,3 % -39,9 -54,6 %
Utjämningsavsättning som jämställs 
med verksamhetskapital

1 006,4 10,7 % 845,4 6,6 % 288,0 7,3 % 224,6 7,6 % 189,8 2,6 % 65,3 8,7 % 6,4 7,6 % 2 625,9 8,0 %

Verksamhetskapital sammanlagt 6 017,0 62,7 % 4 876,9 82,5 % 1 645,7 57,6 % 907,4 40,6 % 843,2 35,8 % 333,5 39,0 % 57,4 58,2 % 14 681,2 63,9 %
Solvensgrad, % 24,9 47,3 % 24,0 71,4 % 23,7 46,3 % 16,8 30,2 % 18,5 32,1 % 21,3 27,5 % 37,6 46,9 % 23,3 51,8 %
Verksamhetskapital/solvensgräns 2,8 0,0 % 2,7 37,2 % 3,0 3,4 % 2,7 3,8 % 2,3 4,5 % 3,0 11,1 % 4,7 4,4 % 2,8 12,7 %
Utjämningsansvar 1 016,2 0,8 % 971,4 -2,3 % 284,2 -6,2 % 236,6 -8,3 % 617,6 -4,6 % 114,2 -3,3 % 12,0 -6,7 % 3 252,1 -2,7 %
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 61,0 64,9 % 52,0 67,7 % 18,6 46,5 % 12,1 92,1 % 7,1 60,1 % 3,9 30,4 % 0,4 54,6 % 155,1 63,8 %

Verksamheskapital utan 
utjämningsavsättning som jämställs 
med verksamhetskapital

5 010,6 79,7 % 4 031,5 114,4 % 1 357,7 75,1 % 682,8 56,4 % 653,4 49,8 % 268,2 49,1 % 51,0 68,0 % 12 055,3 84,7 %

Solvensgrad utan tillfälliga lindringar 
åren 2008–2012, %

19,9 62,7 % 19,0 101,5 % 18,8 62,5 % 12,1 44,9 % 13,8 45,9 % 16,4 36,8 % 32,1 56,0 % 18,3 71,0 %

PERSONAL (antal)
615 -2,2 % 536 1,3 % 193 2,7 % 251 0,4 % 327 -8,4 % 132 2,3 % 3 -85,0 % 2 057 -2,1 %

1)  Siffran anger antalet ArPL-försäkrade i slutet av år 2009. I sitt bokslut anger Etera siffran 217 000, som också omfattar korttidsanställda som varit försäkrade under året.
2)  Vid Räkenskapsperiodens resultat och Överföring till kundåterbäringar utgörs jämförelsesiffran av motsvarande siffra år 2008, inte en procentsats.
3)  I Pensions-Alandias överföringar till kundåterbäringar ingår till skillnad från de övriga även överföring från försäkringsrörelsen (VA2). 

Kalkylmässiga siffror:
Ansvarsskuld vid 
solvensberäkningen 1)

24 164,8 20 320,4 6 944,1 5 401,3 4 557,9 1 565,9 152,6 63 107,0

Ansvarsskuld vid 
solvensberäkningen 2)

25 171,2 21 165,8 7 232,1 5 625,9 4 747,7 1 631,2 159,0 65 732,9

Solvensgräns 2 148,9 1 786,4 548,6 336,1 366,6 111,2 12,2 5 310,0

Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Fennia Etera Veritas 
Pensionsförsäkring

Pensions-Alandia Sammanlagt

2009 muutos, % 2009 muutos, % 2009 förändr. % 2009 förändr. % 2009 förändr. % 2009 förändr. % 2009 förändr. % 2009 förändr. %

231 · 2010



AKTIEAVKASTNINGSBUNDET 
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGSANSVAR
Det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäk
ringsansvaret är en kollektiv buffert inom sys
temet. Det bestäms enligt utfallet av den ge
nomsnittliga aktieavkastningen. När det är som 
minst kan det minska ansvarsskulden med tio 
procent och när det är som störst öka den med 
fem procent. 

FÖRSÄKRINGSTEKNISK ANVARSSKULD 
Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en 
uppskattning av framtida pensionsutgifter till 
den del de har fonderats. Den antecknas i bok
slutet. 

KUNDÅTERBÄRING
En återbäring som delas ut till ArPLförsäk
ringstagarna och som beaktas som sänkta för
säkringsavgifter. Kundåterbäringen delas ut 
från det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. 

OMKOSTNADSDEL
En del av försäkringsavgiften som är avsedd för 
att täcka bolagets rörelsekostnader. 

SOLVENSGRAD
Solvensgraden beräknas genom att dividera 
verksamhetskapitalet med den ansvarsskuld 
som används vid solvensberäkningen.

SOLVENSGRÄNS
Solvensgränsen är en storhet som beräknas uti
från strukturen hos placeringsbeståndet och an
svarsskuldens belopp. Inom ett år bör det inte 
kunna ske större växlingar i placeringarnas vär
de än solvensgränsen. 

UTJÄMNINGSANSVAR
Utjämningsansvaret uppkommer av försäk
ringsrörelsens resultat och utgör en buffert för 
de år då det beviljas mer nya pensioner än un
der genomsnittliga år.

VERKSAMHETSKAPITAL
Med verksamhetskapital avses skillnaden mel
lan tillgångar och ansvar enligt gängse värde. 
Verksamhetskapitalet är avsett för att utjämna 
placeringsverksamhetens risker. 

VÄRDERINGSDIFFERENS
Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde 
och bokförda värde. 

Sakkunniga som 
sammanställt 
bilagan

Artiklarna och tabellerna i 
bokslutsbilagan har produce-
rats av direktör reijo Vanne 
på Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA, direktör Mikko karpoja 
på Pensions-Fennia, beräk-
ningsspecialist Martti rouvala 
på Ilmarinen samt aktuariechef 
Jaakko Aho, ansvarsfördel-
ningsspecialist eeva puuperä 
och bokförare taina permi-
kangas på Pensionsskyddscen-
tralen.

terMFÖrklArINGAr
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e
nligt en färsk undersökning av arbets
förhållandena kännetecknas arbetsli
vet i Finland av att de traditionella ar

betaryrkena minskar och tjänstemannajobben 
ökar. Kontorsarbetet har dock nackdelar, som 
ökar pensionsbenägenheten. Undersökningen 
av arbetsförhållandena, Työolot ja työssä jat
kaminen, grundar sig på ett brett material som 
Statistikcentralen åren 19842008 har samlat 
bland människor i arbetsför ålder (15–64 år). 

Undersökningen kommer att publiceras i 
Pensionsskyddscentralens serie under somma
ren. Artikelhelheten handlar om uppfattning
arna om arbetsförhållanden och pensionspla
nerna hos löntagare i åldern 45–64 år. 

långa tidsserier gör 
trenderna synliga

Forsknings och utvecklingsdirektör Pauli 
Forma vid Kommunernas pensionsförsäkring 
konstaterar att förändringar i arbetslivet i all
mänhet sker långsamt. En analys av undersök
ningsmaterialet talar om i vilken riktning ut
vecklingen går. 

De långa linjerna lyfter fram förändringens 
drag i arbetslivet. En hårdare arbetstakt och 
upplevelsen av brådska har ökat, medan den 
fysiska belastningen i arbetet har hållits mer el
ler mindre oförändrad. 

brådskan gör 
pensionen 
lockande
Jäkt och psykisk belastning i arbetet 
ökar bördan i arbetslivet och gör 
pensionen attraktiv. Till fortsatt 
arbete bidrar en god hälsa och 
meningsfulla tillvägagångssätt på 
arbetsplatsen. 

som planerar att gå i pension tidigt har minskat 
betydligt, säger forskningschef Eila Tuominen 
vid Pensionsskyddscentralen. 

Forskarna på Pensionsskyddscentralen har 
studerat löntagarnas pensionsplaner och för
ändringen i dem under tiden från år 2003 till 
2008 och olika faktorers inverkan på planerna. 
Belastningen i arbetet, osäkerhet kring arbetet 
och en lång tid i arbetslivet riktar in tankarna på 
pensionen. Fortsatt arbete främjas av att man 
är frisk, har arbetstagarens stöd för att arbeta 
vidare och upplever arbetet som ett viktigt livs
område. 

Klart fler än tidigare tror att de kommer att 
arbeta ända fram till den nedre gränsen för den 
flexibla pensionsåldern, 63 år. Om löntagarnas 
pensionsplaner förverkligas, betyder det en tyd
lig senareläggning av pensionsövergångarna, 
bedömer man i undersökningen. 

utbildning gynnar orken 

En högre utbildningsnivå främjar fortsatt arbe
te. I synnerhet inom staten finns det fler högre 
tjänstemän än inom de två övriga arbetsmark
nadssektorerna. God hälsa ökar också villighe
ten att arbeta både till 63 års ålder och längre. 

Planerna på att arbeta vidare förklaras i hö
gre grad av löntagarens ålder, hälsa, utbildning 
och livssituation än av yrke eller bransch.

Specialforskare Irma Väänänen-Tomppo 
vid Statskontoret konstaterar i sin artikel att 
äldre anställda anser att hälsan och livssitua
tionen tillsammans med ett meningsfullt arbete 
har större betydelse för en fortsättning i arbetet 
än de bättre pensionsförmånerna

Enligt henne spelar vardagen på arbetsplat
sen en stor roll för hur äldre anställda upple
ver att de får stöd för en fortsättning på arbets
platsen.

Positiva erfarenheter av den egna arbetsför
mågan, kompetensen och möjligheterna att ut
nyttja sina kunskaper på ett meningsfullt sätt är 
effektivare lockbeten än ekonomiska sporrar för 
en fortsatt yrkesbana. 

Text: Anne Iivonen
Bild: Kipinä

Artiklar i publikationen:

Pauli Forma, Risto Kaartinen, Toni Pekka och Arttu 

Saarinen: Työelämän pitkät linjat kunta-, valtio- ja 

yksityissektorilla vuosina 1984 – 2008

Irma Väänänen-Tomppo: Jotta jaksaisi ja jatkaisi työssä 

mahdollisimman pitkään.

Eila Tuominen, Mervi Takala, Kati Ahonen och Seppo 

Karisalmi: Palkansaajien eläkeaikomukset 2000-luvulla.

–  Nästan 40 procent av de anställda inom 
kommunsektorn säger att brådskan medför be
lastning. Förändringen har skett under en läng
re tid. Var tredje kommunanställd säger att tiden 
inte räcker till för att få arbetet gjort, säger Forma. 

Stora krav i arbetet och bristfällig kompetens 
är faktorer som skuffar människor ut ur arbets
livet. Genom att åtgärda dem kan man påverka 
yrkesbanans längd. 

planer på att arbeta längre 

– Pensioneringsmöjligheterna har gallrats sam
tidigt som man har sporrats till arbete. Det syns 
också i löntagarnas pensionsplaner. Den grupp 
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EstlanD

ny pensionsålder 2017

Parlamentet i Estland har godkänt en lag om 
ny pensionsålder. I och med lagändringen sät
ter parlamentet punkt på den långa debatten 
om pensionsåldern, som pågått i Estland hela 
vintern.

Den nya pensionsåldern för esterna är 65 
år. Pensionsåldern höjs stegvis från och med 
år 2017. Mellan 2017 och 2026 stiger pensions
åldern med tre månader om året.

Enligt lagen ska regeringen övervaka pen
sionssystemets hållbarhet. År 2019 ska reger
ingen undersöka om systemet behöver nya höj
ningar av pensionsåldern.

Hittills har pensionsåldern för de estniska 
männen varit 63 år och för kvinnorna 61 år.

(International Update: Recent Developments in Foreign 

Public and Private Pensions – May 2010)

nEDErlänDErna

pensioneringsåldern stiger

Den genomsnittliga pensioneringsåldern sti
ger snabbt i Nederländerna, rapporterar statis
tikcentralen i landet. Enligt färsk statistik går 
holländarna i pension i medeltal i 62 års ålder. 
Medeltalet steg från 2006 till 2007 med ett helt 
år.

Den viktigaste orsaken till den stigande pen
sioneringsåldern är regeringens beslut att av
skaffa skattelättnader för förtidspensioner år 
2006. Efter beslutet har antalet förtidspensio
närer minskat kraftigt.

År 2006 gick 18 000 holländare i förtidspen
sion. Året efter lagändringen var antalet nya för
tidspensionärer bara 8 000.

Holländare är allt mera intresserade att för
länga sin arbetskarriär. Enligt statistikcentra
lens uppgifter i maj kunde 42 procent av hollän
dare tänka sig att arbeta även efter att ha nått 
den officiella pensionsåldern. Antalet har för
dubblats under de senaste fem åren.

(IPE 12.5.2010; 29.3.2010) 

grEKlanD

Fullständig reform av systemet

Regeringen i Grekland vill ha omfattande änd
ringar i landets pensionssystem. Regeringens 
lagförslag i maj syftar till att sänka pensionerna 
med i medeltal sju procent under de följande 20 
åren. Personer med stora inkomster skulle för
lora till och med 14 procent av sina pensioner.

Reformen innebär att sättet att räkna pensi
onerna ändras. Hittills har de grekiska pensio
nerna räknats på basis av de fem bästa inkomst
åren. I framtiden ska man utgå från det totala 
antalet inkomster under en persons hela arbets
karriär. För att få full pension behöver grekerna 
arbeta åtminstone 40 år.

Pensionsreformen höjer pensionsåldern till 
65 år. Pensionsåldern ska då för första gången 
vara lika för både kvinnorna och männen. Sam
tidigt försvårar reformen grekernas möjligheter 
att gå i förtidspension, fryser pensionerna för 
tre års tid samt minskar antalet pensionskassor.

Det grekiska pensionsansvaret har för tillfäl
let ett underskott på 4 miljarder euro. Landets 
budgetunderskott är nästan 14 procent av brut
tonationalprodukten. 

Regeringen anser att reformen är nödvän
dig för att få landets ekonomi på fötter och för 
att rädda de kommande generationernas pen
sioner.

De grekiska fackförbunden motsätter sig re
formen.

(HS.fi 11.5.2010; SvD 12.5.2010; IPE 11.5.2010) 

spaniEn

Zapatero fryser pensionerna

Spaniens premiärminister Jose Luis Rodrigu
ez Zapatero meddelade i mitten av maj att lan
det fryser den offentliga sektorns pensioner och 
sänker lönerna.

Pensionerna höjs inte nästa år. Normalt höjs 
de spanska pensionerna årligen enligt prisin
dexet.

Den spanska regeringen har som målsätt
ning att minska de offentliga utgifterna med 15 
miljarder euro under de två följande åren.

De offentliga utgifterna skärs ned för att lug
na ned den internationella finansmarknaden. 

Den spanska ekonomins underskott är för 
tillfället 11 procent av bruttonationalprodukten. 
Landets arbetslöshet har stigit till 20 procent.

(Kauppalehti 17.5.2010)
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sVErigE

regeringen sänker skatter 
och skär i pensioner

Den svenska regeringen lovade i samband med 
vårbudgeten att ge en skattesänkning till pen
sionärer som fyllt 65 år.

Skattesänkningen träder i kraft nästa år. För 
en typisk 12 000 kronors månadspension blir 
skattesänkningen 218 kronor i månaden. Kost
naden för statens skatterea blir 5 miljarder kro
nor.

Samtidigt skär regeringen i svenskarnas in
komstpension. En 12 000 kronors månadspen
sion sänks med 348 euro. Nedskärningen base
rar sig på inkomstpensionernas balansindex.

Regeringen beräknar att inkomstpensioner
na höjs tillbaka till samma nivå som de var år 
2009 tidigast år 2013. Finansminister Anders 
Borg tror att regeringen kan göra höjningen om 
landets arbetslöshet sjunker och antalet sjukle
digheter minskar.

Regeringens skatterea har i Sverige betrak
tats som en kompensering för pensionernas 
nedskärning men också som valtaktik. Landet 
anordnar riksdagsval i september.

(R&D 13/2010; DN 7.5.2010; HS 27.3.2010 )

Facket anklagar skogsföretagen för att 
strunta i pensionerna

Utländska skogsarbetare som arbetar i Sverige 
för kollektivanslutna utländska företag får inte 
alltid den avtalspension de har rätt till, säger 
fackförbundet GS.

GS anser att de utländska arbetsgivarna 
struntar i sina skyldigheter att teckna försäk
ringsavtal och betala premierna för de anställ
da. Nästan inget företag har betalt sina så kall
lade Foraavgifter.

– Ungefär 20 procent är registrerade på Fora, 
men endast två procent har betalat in några av
gifter, säger ombudsman Jan-Åke Johansson 
på GS.

I en intervju för Sveriges Radio säger GS
facket att problemet främst gäller det kollek
tivanslutna utländska företag som jobbade un
der stormen Gudrun, men det finns fortfarande 
skogsföretag som struntar i att betala in avgifter 
för avtalspension.

– Det blir en snedvriden konkurrens mot 
alla andra företag. Det andra är att det är mas
sor med människor som inte har fått sina pen
sionspengar.

GS kommer nu att göra en omfattande kart

läggning för att ta reda på vilka skogsbolag de 
utländska skogsföretagen har arbetat för.

– Jag tycker det är jätteskrämmande att detta 
har pågått och att det fortfarande pågår. Det här 
borde vi ha upptäckt för länge sedan, kommen
terar Johansson till Sveriges Radio.

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Det bilda
des förra året. Facket organiserar mer än 65 000 
anställda på företag bland annat inom skogs
bruk, träindustrin och grafisk bransch. 

(Gsfacket.se 31.3.2010; Sverigesradio.se 2.4.2010)

svenskarna tror på en lycklig ålderdom

Svenskarna har en optimistisk syn på sin pen
sionstid. Det visar en undersökning som livför
säkringsbolaget SPP gjort. 

De flesta svenskarna tror att pensionen blir 
bra eller till och med fantastisk. Nästan alla räk
nar med att de ska leva ett aktivt liv fyllt med 
upplevelser, bland annat resor. Endast 6 pro
cent tror att de kommer att bli orkeslösa när de 
blir pensionärer. 

Topplista över svenskarna pensionsdröm
mar: 
1. Umgås med barn och barnbarn (64 %) 
2. Leva aktivt och ägna mer tid åt fritidsin

tressen (64 %) 
3. Resa mer, kanske jorden runt (56 %) 
4. Snickra på sommarhuset och påta i träd

gården (30 %) 
5. Flytta till ett varmt land (27 %) 
6. Gå mer på teater och bio (25 %) 
7. Titta mer på tv och ta det lugnt (13 %) 
8. Leva ut mina ungdomsdrömmar (6 %)

– Att vår syn på pensionen nu håller på att 
ändras och att vi ser på livet som pensionär an
norlunda är bra. Och det är bra att vi tillåter 
oss att drömma. Men det skapar också förvänt
ningar som vi måste hantera nu och inte sen. 
Det vi ser är att många vill sluta jobba tidigare 
samtidigt som vi blir mer hälsosamma och le
ver längre. Livsekvationen eller pensionsekva
tionen måste då räknas om, säger pensionsråd
givare Katarina Wiberg på SPP. 

(Taloussanomat 11.4.2010; SPP.se 7.4.2010)

Eu

Var tredje vill inte förlänga 
arbetskarriären

Var tredje arbetstagare inom EU vill pensione
ra sig genast när de uppnått sin nationella pen
sionsålder.

Enligt en undersökning av Aonbolaget kun
de var tredje arbetstagare ändå godkänna en 
höjning av pensionsåldern till 65 år.

Av européerna är irländare mest intressera
de av att jobba längre. 46 procent av irländarna 
kunde tänka sig jobba vidare efter att ha upp
nått pensionsåldern.

Minst intresserade av att förlänga sin arbets
karriär är spanjorerna. Bara 18 procent av span
jorerna skulle vara färdiga att jobba efter att ha 
uppnått pensionsåldern

(IPE 30.4.2010) 

usa

Bilindustrins pensioner hotade

Den amerikanska bilindustrin kämpar med sitt 
pensionsansvar. Enligt New York Times har Ge
neral Motors och Chryslers pensionsfonder ett 
underskott på 17 miljarder dollar.

Regeringen är rädd för att företagen inte 
kommer att klara av pensionerna om de inte 
snart lyckas göra vinst. Bolagens skall inom de 
närmaste fem åren betala stora summor till sina 
pensionsfonder. 

General Motors pensionsfond täcker 650 000 
försäkrade arbetare och Chryslers fond 250 000 
arbetare.

Frågan är svår för USA:s regering eftersom 
staten äger 61 procent av General Motors och 
10 procent av Chrysler. 

President Barack Obama önskar att staten 
säljer aktierna så snabbt som möjligt.

(New York Times 6.4.2010) 
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M
ellan 63 och 68 års ålder kan man välja när man vill gå i pen
sion. Man kan välja att arbeta och tjäna in mer pension i en 
månad, flera månader eller mer upp till fem år efter fyllda 63. 
Det är regeln inom den privata sektorn.

Kommunalt eller statligt anställda kan också gå i ålderspension i 63–68 
års ålder, men de kan också ha en yrkesbaserad eller en personlig pensions
ålder. Yrkesbaserade pensionsåldrar är lägre än 63 år och de personliga pen
sionsåldrarna ligger mellan 63 och 65.

Ålderspension betalas redan till fler än en miljon personer. Enligt Pen
sionsskyddscentralens statistik gick ca 43 500 personer i ålderspension i 
fjol.

Ålderspension kan bestå av arbetspension eller folkpension, eller båda
dera. Folkpensionen betalas av Folkpensionsanstalten och arbetspensionen 
av arbetspensionsanstalterna.

Text: Anne Iivonen
Tabeller: Heidi Nyman

Illustration: Ilkka Kumpunen

Avgå med pension 
i 63–68 års ålder

Ålderspensionen 
är flexibel

Fråga mer hos pensionsanstalten

★★ Mer information om pensionerna ges av 
Pensionsskyddscentralen och arbetspensions
anstalterna samt på www.arbetspension.fi.

hur ansöker man och 
vem betalar ut pensionen?

★★ Pensionen kommer inte automatiskt. För 
att få pension måste man fylla i en ansöknings
blankett. Man ansöker om pension hos sin egen 
pensionsanstalt. Det är bra att lämna in ansö
kan ca två månader innan man vill gå i pension. 

Det går också att lämna in ansökan via en e
tjänst på www.arbetspension.fi. Man loggar in 
i tjänsten med sina nätbankkoder.

Pensionsbeslutet ges av den pensionsanstalt 
där sökanden sist har varit försäkrad. Samma 
anstalt betalar i allmänhet också ut hela pensi
onen. Detta kallas principen om sista pensions
försäkrare.

Måste man sluta jobba?

★★ En arbetstagares anställning måste upphö
ra innan ålderspensionen kan börja. Anställ
ningsförhållandet måste alltså sägas upp.

Ingenting hindrar dock att man arbetar 
medan man får pension. I en ny anställning 
tjänat man ännu in ny pension enligt 1,5 pro
cent om året, högst till 68 års ålder.

Företagare behöver inte avstå från företags
verksamheten för att få pension. De kan ha en 
frivillig FöPLförsäkring vid sidan av pensio
nen och tjäna in ny pension med 1,5 procent 
om året.

hur tillväxer pensionen?

★★ Numera beräknas pensionstillväxten uti
från arbetsinkomsterna under varje år enligt en 
procentsats som är beroende på arbetstagarens 
eller företagarens ålder. Företagarens arbetsin
komst är den fastställda FöPLarbetsinkomsten. 

Pensionen tillväxer enligt åldern på följande 
sätt: 1,5 procent av årets arbetsinkomst i 18–52 
års ålder, 1,9 procent i 53–62 års ålder och 4,5 
procent i 63–67 års ålder.

genomsnittlig 
arbetspension, €/mån
Nya ålderspensionstagare inom 
arbetspensionssystemet år 2009

Män 1 923

Kvinnor 1 322

Samtliga 1 627

Ålderspensionstagare 31.12.2009
Arbets- och/eller folkpension Arbetspension

Män Kvinnor Kaikki Män Kvinnor Samtliga

Samtliga 439 936 608 443 1 048 379 427 691 561 591 989 282

Bosatta i Finland 419 623 577 836 997 459 415 178 549 791 964 969

Bosatta utomlands 20 313 30 607 50 920 12 513 11 800 24 313

nya ålderspensionstagare åren 2000–
2009 inom arbetspensionssystemet

(inkl. normala och förtida ålderspensioner)

Män Kvinnor Samtliga

2000 7 642 9 357 16 999

2001 8 265 10 504 18 769

2002 8 953 10 611 19 564

2003 9 162 9 944 19 106

2004 9 431 11 422 20 853

2005 15 162 15 055 30 217

2006 13 091 14 012 27 103

2007 13 804 14 246 28 050

2008 16 703 16 969 33 672

2009 22 098 21 412 43 510
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pensionen kan också tas ut i förtid eller skjutas upp

★★ Den som av någon anledning inte vill arbeta till 63 års ålder kan ta ut sin 
ålderspension i förtid vid fyllda 62. Det går också att skjuta upp pensionen och 
ta ut den först efter 68 års ålder.

Om man tar ut ålderspensionen i förtid, blir pensionen mindre. Förtids
minskningen görs så att den pension som tillvuxit före pensionens början mins
kas med 0,6 procent för varje månad med vilken sökandens ålder understiger 
63 år när pensionen börjar. Om pensionen tas ut ett helt år i förtid, blir den 
alltså 7,2 procent mindre. Pensionen förblir förminskad.

Om man skjuter upp pensionen till mer än 68 års ålder, görs en uppskovs
förhöjning av pensionen. Den höjs med 0,4 procent för varje månad med vil
ken den skjuts upp. Uppskjuten ålderspension kan beviljas även om sökanden 
inte slutar arbeta.

hur stor är pensionen?

★★ Som ålderspension betalas den arbetspen
sion som mottagaren har tjänat in fram till den 
tidpunkt då pensionen börjar.

Bland dem som gick i ålderspension år 2009 
var arbetspensionen i genomsnitt 1 627 euro i 
månaden. Män fick ca 600 euro mer i pension 
än kvinnor (se tabell).

Pensionen ersätter arbetsinkomst som faller 
bort. I motsats till kortvariga frivilliga sparpen
sioner, innebär det lagstadgade arbetspensions
skyddet att pensionsförmånen betalas månatli
gen livet ut.
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AKtuellt

 Ǩ Arbetshälsoinstitutet har gett ut en ny bok 
på svenska, Upptäck dina kraftkällor. Författar
na är Jari Hakanen, Kirsi Ahola, Mikko Här-
mä, Riva Kukkonen och Mikal Sallinen. Bo
ken Upptäck dina kraftkällor 

Boken ger en mångsidig beskrivning av de 
utmaningar som möter en i dagens arbetsliv. 

Den ger råd om hur man främjar välbefinnan
de och förebygger utbrändhet. Frågan om tids
hantering och arbetsengagemang samt betydel
sen av återhämtning efter stress tas också upp.

Läs mer på www.ttl.fi/sv/

Om arbetshälsa på svenska

 Ǩ Social och hälsovårdsministeriet vidtar 
ytterligare åtgärder för att förkorta handlägg
ningstiderna vid besvärsnämnden för social 
trygghet (Somla).

Den genomsnittliga handläggningstiden i 
nämnden har varit ca ett och ett halvt år. Biträ
dande justitiekansler Mikko Puumalainen har 
påtalat detta. Han har bett ministeriet snarast 
möjligt utreda varför handläggningen har blivit 
oskäligt långsam. 

Kanslichef Kari Välimäki talar om att SHM 
redan har vidtagit flera åtgärder för att förkorta 
handläggningstiderna och följer upp effekter
na. Nämndens arbete har redan försnabbats och 
effektiverats genom lagändringar som trädde i 
kraft i augusti 2008.

Nämndens resurser har utökats, men det be
hövs ännu ett tillskott. Nämnden har fått helt 
nya ärendehelheter att behandla, såsom besvär 
gällande tolkningstjänster för svårt handikap
pade och underhållsbidrag. Dessutom har den 
ekonomiska recessionen ökat antalet ärenden.

Färre besvär med 
tydligare beslutstexter

Nämndens arbetsprocesser har också utveck
lats och arbetet fortgår. Arbetsprocesserna au
diteras och samtidigt utvärderas också Folkpen
sionsanstaltens (FPA) processer. 

SHM har i samarbete med FPA sett över hur 
man kunde utveckla FPA:s beslutsprocesser. Ett 
led i arbetet är att utveckla själva besluten så 
att motiven till avgörandet blir tydliga för mot
tagaren.

I social och hälsovårdsministeriet bereds 
också en lagändring för att överföra besvärs
ärenden som gäller rätt till sjukpension enligt 
folkpensionslagen till besvärsnämnden för ar
betspensionsärenden. Detta skulle minska an
talet ärenden vid besvärsnämnden för social 
trygghet med cirka 3000 om året.  

Anhopningen 
av ärenden vid 
besvärsnämnden 
för social trygghet 
åtgärdas

 Ǩ Enligt en färsk undersökning av Pensions
skyddscentralen och Löntagarnas forsknings
institut hade de som under de första åren av 
2000talet gick i pension från arbete en egen
pensionsgrad på ca 60 procent. Egenpensions
graden beskriver den pension som en person får 
i proportion till hans eller hennes stabilisera
de realinkomst före pensioneringen. In komsten 
beräknas som medelvärde för tre år.  

Den individuella variationen är betydlig, 
även om graden ganska sällan är lägre än 50 
procent. Med beaktande av inkomstnivån före 
pensionen var pensionsgraden rätt lika obero
ende av pensionslag, pensionstyp, ålder, kön 
och familjeförhållanden.

– Forskningsresultaten ger en positiv bild 

av hur pensionsskyddet uppnår sitt mål under 
de första pensionsåren, säger nationalekonom 
Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen och 
specialforskare Ilpo Suoniemi på Löntagarnas 
forskningsinstitut.

Undersökningen ger en bred bild av finlän
darnas pensionsövergångar. Rantala och Suo
niemi har utgått från ett befolkningsmaterial 
som omfattar en halv miljon personer. Mate
rialet kommer från Statistikcentralen. Föremål 
för analysen var personer som gått i pension 
från arbete åren 1999–2003.

Rapporten finns på finska på www.etk.fi: Työstä 

eläkkeelle, Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3

Nya pensioner ca 60 procent 
av lönen före pensionen

 Ǩ Också i år skickas det pensionsutdrag till 
18–68åringar som inte ännu är pensionerade. 
Det innebär att det från april till november pos
tas mer än 3 miljoner kuvert med utdrag och 
följebrev. 

Pensionsutdraget finns också som etjänst. 
Det är enkelt att logga in på Arbetspension.fi 
och kontrollera sina pensionsuppgifter när som 
helst. På samma gång kan man välja att i fram
tiden endast kontrollera uppgifterna på nätet. 
Om många väljer bort pappersutdraget minskar 
både kostnaderna och miljöbelastningen. Välj 
alltså eutdraget!

Pensionsutdraget innehåller uppgifterna om 
pension för arbete inom privata sektorn, som 
anställd eller som företagare.  Det finns också 
uppgifter om pensionstillväxt för sociala förmå
ner, såsom inkomstrelaterad sjuk eller arbets
löshetsdagpenning, för vård av små barn och 
för studier.

Ett pensionsutdrag med uppgifter om arbe
te även inom den offentliga sektorn utlovas år 
2012. Nu kan man kontrollera sådana uppgif
ter hos Statskontoret eller Kommunernas pen
sionsförsäkring.

pensionsutdraget helst på nätet
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 Ǩ Liisa Hyssälä har utnämnts till generaldi
rektör för Folkpensionsanstalten. Hon tillträder 
den 1 oktober. 

Till utbildningen är Liisa Hyssälä odontolo
gie doktor, politices magister. Hon var social 
och hälsovårdsminister från våren 2007 till maj 
2010. FPA:s nuvarande generaldirektör Jorma 
Huuhtanen går i pension i höst.

liisa hyssälä blir 
generaldirektör 
för FpA

 Ǩ Juha Rehula har efterträtt Liisa Hyssälä 
som social och hälsovårdsminister. Rehula är 
fjärde periodens riksdagsledamot, som denna 
valperiod har lett riksdagens social och hälso
vårdsutskott. Till utbildningen är Rehula soci
onom.  

Eeva Kuuskoski fortsätter som social och 
hälsovårdsministerns statssekreterare och An-
nika Saarikko som social och hälsovårdsmi
nisterns specialmedarbetare. 

Juha rehula
ny social- och 
hälsovårdsminister

Etera

Ekon. mag. Timo Hietanen har utnämnts till 
vice verkställande direktör för Etera med an
svar för kundrelationer. 

ilmarinen

BBA Jari Peltola har utnämnts till regionchef 
i enheter företagskunder och partnerkontak
ter. Han kommer närmast från If Skadeförsäk
ring, där han arbetade som försäljningschef. 

Kommunernas pensionsförsäkring

Mia Enroth har utnämnts till analytiker inom 
enheten för extern förvaltning på placerings
avdelningen.

Tradenom Jaana Manninen har utnämnts 
till Middle Officespecialist inom Middle Of
ficeenheten på ekonomiavdelningen. Hon 
kommer närmast från Cumulant Capital Ra
hastoyhtiö Oy.

Juhani Ostrovski har utnämnts till back
officemedarbetare inom enheten för värdepa
persförvaltning inom ekonomiavdelningen. 
Han kommer närmast från Nordea Markets.

arbetspensionsförsäkrarna tEla

Pol. mag., utvecklingschef Reijo Vanne har 
utnämnts till direktör med ansvar för sam
hällsekonomi, pensionssystemets ekonomi, 
forskning och utveckling. 

Varma

Ekon. mag. Tony Blomster har utnämnts till 
kontaktchef för kundrelationer inom huvud
stadsregionen. Tidigare arbetade Blomster 
som kontaktchef inom Nordea Livförsäkring 
Finland Ab. 

Veritas pensionsförsäkring 
 

Veritas Pensionsförsäkrings organisation har 
förnyats fr.o.m. den 1 maj 2010 för att ännu 
bättre motsvara kundernas servicebehov.  I 
samband med organisationsförändringen har 
det också gjorts utnämningar.

Catherine Strandell har utnämnts till 
servicechef för linjen Storkundstjänster och 
stöd för försäljningskanaler inom sektorn För
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