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Innovativa tjänster
FÖRÄNDRINGEN I ARBETSLIVET är lite som klimatförändringen: somliga säger att den är 

verklig och går framåt med en sådan fart att ingen hänger med. Andra påstår att det 

bara är påhitt eller åtminstone en kraftig överdrift.

Åsikterna varierar men utan att alls ta någon ställning kan man göra vissa iaktta-

gelser i det allt färggrannare stadslivet. Idag kan man till exempel köpa sin morgongröt 

ur en vagn på gatan eller få en middag från vilken restaurang som helst hemkörd av 

ett cykelbudsföretag.

MÅNGA AV de nya formerna för jobb och affärsverksamhet utnyttjar tekniska applika-

tioner, men inte alla. Många jobb uppstår helt enkelt av påhittighet. Någon märker att 

det behövs en tjänst av något slag och kommer på hur man kan skapa den och tjäna 

pengar på den. Fint!

Det är vanligt att de nya tjänsterna endast sysselsätter den som 

kom på idén eller kanske någon till. Det uppstår säkert nya småfö-

retag, men framför allt blir det fler som på ett eller annat sätt syssel-

sätter sig själva.

DE REPRESENTERAR ingalunda något modernt proletariat, utan är 

rätt nöjda med sin situation, vilket också undersökningar visar. 

Man vet att småföretagares genomsnittliga månadsinkomst inte 

är hisnande, men de klarar sig. De betalar också in till sin pen-

sionsförsäkring, förhoppningsvis tillräckligt.

Någon idérik person har också upptäckt ett behov av 

tjänster hos dem som sysselsätter sig själva, egenanställda 

och frilansar. Det har uppstått faktureringsföretag, som tar 

hand om betalningen av skatter och socialavgifter för en-

samföretagares räkning, vilket i och för sig är bra. Frågorna 

väcks när faktureringsföretagen börjar agera arbetsgivare. 

ARBETSAVTALSLAGEN är strikt i sin definition av kännetecknen 

för arbetstagare och arbetsgivare. Det leder till att den sociala 

tryggheten som helhet knakar en aning i fogarna när den mås-

te böja sig till de nya formerna av arbete. För att säga det trendigt: 

utvecklingsbehov finns.

Inom arbetspensionssektorn borde vi göra det lätt att ordna med 

en försäkring och sköta ärenden. Bestämmelserna borde ändras hand 

i hand med utvecklingen. 

I själva verket är det vår skyldighet att utvecklas, eftersom vår uppgift 

är att se till att människorna är arbetspensionsförsäkrade.

Fast världen förändras, finns det sådant som består: du ska få arbets-

pension för ditt arbete! 
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SVARET KAN ÅSKÅDLIGGÖRAS med ett förenklat exempel. 

Förenklingen visar vissa centrala strukturella beroenden 

inom finansieringen. Förhållandena mellan siffervärde-

na i exemplet ligger inte långt ifrån dagsläget och fram-

tidsutsikterna inom arbetspensionssystemet i Finland.

Låt oss anta att pensionsutgiften i utgångsläget är 100 

enheter och lönesumman 400 enheter. Pensionsutgiften 

är alltså 25 procent av lönesumman. Låt oss anta att fon-

derna uppgår till 800, dvs. det dubbla i förhållande till 

lönesumman och åtta gånger så mycket som pensions-

utgiften. Vi antar ännu att avkastningen på fonderna är 

3,5 procent om året.

Med dessa antaganden är den årliga avkastningen 

på fonderna 28. Om den används till att finansiera pen-

sionsutgiften, återstår resten att finansieras med av-

gifterna, dvs. 100–28 =72, vilket är 18 procent av löne-

summan och samtidigt också procentsatsen för avgiften 

under året i fråga.

LÅT OSS SE så långt in i framtiden att både pensions-ut-

giften och lönesumman har fördubblats, men fonden är 

oförändrad, eftersom avkastningen hela tiden har använts 

till att sänka avgiften. Hur stor måste avgiften vara nu?

Pensionsutgiften är nu 200. Den är fortfarande 25 pro-

cent av lönesumman, som nu är 800. Avkastningen på 

de oförändrade fonderna räknad enligt 3,5 procent är 

fortfarande 28.

VARFÖR TILLÅTS 

PENSIONSFONDERNA 
VÄXA?
Frågan i rubriken infinner sig osökt. I artikeln visar Jukka Rantala med räkneexem-
pel varför det inte räcker att hålla fonderna oförändrade. De måste växa, e�ersom 
pensionsutgi�en också växer. 
TEXT JUKKA RANTALA | ILLUSTRATION JOUKO OLLIKAINEN

Det belopp som ska samlas in som avgifter räknas ge-

nom att subtrahera fondavkastningen från pensionsut-

giften, 200-28 = 172. Det är 21,5 procent av lönesumman 

och alltså 3,5 procentenheter högre än i utgångsläget.  

Det är lätt att inse att om man fortsatte på samma sätt till 

världens ände, skulle avgiften till slut bli lika hög som 

pensionsutgiften, dvs. 25 procent av lönerna.

Varför gick det så? Naturligtvis för att fonderna för-

blev oförändrade medan pensionsutgiften och lönesum-

man fördubblades. 

FÖR ATT AVGIFTSPROCENTEN ska kunna vara densamma 

i utgångs- och slutläget, ska fonderna hållas i samma 

proportion till lönesumman och pensionsutgiften som i 

utgångsläget, dvs. också de borde fördubblas.

Det leder till att avkastningen inte helt kan använ-

das till att sänka avgiften, om man eftersträvar en sta-

bil avgift, utan en del av den måste få bli kvar och öka 

fonderna.

PENSIONSPENGARNA
Läs  

BILAGAN om  
pensionsanstalternas 

 bokslut
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Skribenten Jukka Rantala är vd för Pensions-

skyddscentralen, filosofie doktor och SGF-ma-

tematiker.

Texten har också ingått i en blogg på etk.fi.

Hur stor ska den delen då vara? 

För att kunna besvara frågan behö-

ver vi göra några ytterligare antagan-

den och utföra logaritmiska kalkyler, 

dvs. räkna ränta på ränta.

Med antagandena i Pensions-

skyddscentralens långsiktiga bas-

prognos fördubblas lönerna och 

pensionsutgifterna reellt, dvs. med 

inflationens inverkan borttagen, på 

ca 45 år. Här behövs den logaritmis-

ka kalkylen: en fördubbling på 45 år 

betyder ca 1,5 procents tillväxt per år 

(mera exakt 1,55225…, men vi avrun-

dar litet).

Avgiften hålls stabil, när dessa 1,5 

procent av fondavkastningen lämnas 

kvar i fonden varje år. Av 3,5 procents 

avkastning kan då resten, 2 procent, 

användas till att sänka avgiften.

Läsaren kan som en övningsupp-

gift räkna ut att den stabila avgiften 

blir 21 procent av lönerna. Den är hö-

gre än 18 procent, som i utgångslä-

get i alternativet där fonderna hålls 

oförändrade, men lägre än 25, som 

avgiftsprocenten skulle vara utan 

fonder.

Det är också lätt att räkna ut att  

det med tanke på en bestående 

sänkning av avgifterna i detta exem-

pel inte skulle vara meningsfullt att 

upprätthålla fonderna, om avkast-

ningen ständigt var 1,5 procent el-

ler mindre. Då skulle hela avkast-

ningen och kanske också en del av 

avgiften gå åt till att upprätthålla 

fondernas proportionella nivå och 

ingen andel för en bestående sänk-

ning av avgiften skulle återstå.

ARBETSPENSIONSSYSTEMET I Finland 

har två huvudsakliga finansierings-

källor: försäkringsavgifterna och av-

kastningen på fonderna. Fonderna 

kan också beskrivas som pensions-

systemets kapital och avkastningen 

på dem som pensionssystemets ka-

pitalinkomst.

För att kapitalinkomstens andel 

av finansieringen inte ska minska 

med tiden, måste också kapitalet 

öka när pensionsutgiften ökar. 

FACIT PÅ RÄKNEUPPGIFTEN
Med avkastningen täcks 2 % av 
pensionsutgiften ur fonden (800) = 
16. Då ska 100 – 16= 84 av pensions - 
utgiften täckas med avgifter. Av-
giftsprocenten är 84/400 (lönerna) 
= 21 %. Kontrollera gärna genom 
att göra samma räkneoperation 
med de dubbla siffervärdena i slut-
läget.

EFTER  ÅR 
(med oförändrade fonder)

UTGÅNGSLÄGE
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Dela jämnt på föräldraledigheterna 
TIDNINGEN TALOUSELÄMÄ rubrice-

rade glatt i mars 2016 att kvin-

norna springer fast männens 

pensionsinkomster. Jag frågar 

mig varför vi inte lyckats bätt-

re med att minska på inkomst-

skillnaderna under alla dessa 

år? Det handlar ju inte om kärn-

fysik precis. 

JAG MINNS SÅ BRA när jag för för-

sta gången blev invald i Riksda-

gen 1991. Då kändes det i luften att kvinnorna vil-

le se politisk förändring och Finland fick för första 

gången mer än 40 % kvinnor in i riksdagen. Vi vann 

t.o.m. Sverige! Trots att vi levde finanskris lyckades 

vi kvinnor få igenom barnens subjektiva rätt till dag-

vård och internationellt åstadkom vi Peking jäm-

ställdhetsplattform, som fortfarande är ett ambiti-

öst program.

IDAG, 25 ÅR SENARE stampar vi fortfarande kvar i sam-

ma andel kvinnor i Riksdagen. Det har varit oerhört 

svårt att väcka intresse för att vi borde vara hälften. 

Idag är det inget verkligt snack om könskonsekvens-

bedömning av budget- eller nedskärningsbeslut, 

för att inte tala om social- och hälsovårdsreformens 

verkningar på de kvinnor som arbetar i branschen 

och deras patienter. Beslut om utgifter för Talvi-

vaara, lånearrangemang eller väginvesteringar 

är lätta medan investeringar i skyddshem för 

kvinnor, dagvård eller pension för föräldra-

ledighet är svårt och alltför dyrt.  Allt verk-

ställs utan analys hur de påverkar kvinnor 

och män på olika sätt och uppfattas vara 

neutralt prioriterade.

I VERKLIGHETEN lever äldre 

kvinnor oftare i fattig-

dom än andra ålders-

grupper. Nästan 1/3 

av de över 75-åri-

ga kvinnorna är 

små inkomst-

tagare och un-

der särskild fattigdomsrisk om 

de lever ensamma och har liten 

arbetspension.  Inkomstskillna-

derna är faktiskt störst just när 

det gäller arbetspensionen och 

den jämnas ut lite av folkpen-

sionen, garantipensionen och 

änkepensionen.  Kvinnornas ar-

betspension utgör 66 % av män-

nens och man säger att kvinnans 

pensionseuro är bara 74 cent.  

Ju bättre utbildad, ju lägre pen-

sionseuro har hon. De akademiskt utbildade kvin-

nornas pensionseuro är endast 69 cent.

FORSKARNA SÄGER att detta klart hänger ihop med 

kortare arbetskarriärer och lägre löneutveckling 

p.g.a. föräldraledigheter. Man kunde uttrycka det 

så att männen i väldigt liten grad stannar hemma 

på föräldraledighet eller hemvårdsstöd. Man kun-

de säga att männen får ett försprång i karriären just 

då, när man förbättrar sina positioner och får löne-

förhöjningar p.g.a. nya uppdrag. Redan som fyr-

tioåringar är männens arbetskarriär 1,8 år längre. 

Männens högre pensioner beror alltså både på att 

de jobbar flera år och har starkare löneutveckling. 

ALLTSÅ TER DET SIG KLART att vi måste dela mer jämnt 

på föräldraskapet ifall ojämställdheten beträffan-

de löner och pensioner skall kunna fixas. Våra unga 

familjer måste få veta hur beslut om att mammor 

blir hemma flera år från jobbet försätter kvinnorna i 

ofördelaktig ekonomi när de blir gamla jämfört med 

männen. Tre år hemma kan ge hundra euro mindre 

i pension. Och det handlar inte om kärnfysik eller 

trolleri. Det behövs politiker som tar ansvar för en 

klarare lagstiftning och fördelning av föräldraledig-

heten mellan föräldrarna. Vem skulle kunna förlo-

ra på det? 

Eva Biaudet 
Riksdagsledamot

Tre år hemma  
kan ge hundra euro 
mindre i pension.
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Mitt under den brådaste fasen av reformen av pensionslagarna 
förverkligade Maijaliisa Takanen, chef för Pensionsskyddscen-
tralens juridiska avdelning, en av sina långvariga drömmar: hon 
började spela piano. Hemma på kvällarna byts ArPL och FöPL 
ut mot preluder och fugor på pianotangenterna.

TEXT: PETER LINDSTRÖM | FOTO: KAROLIINA PAATOS

TOLKARE AV  
LAGEN

Maijaliisa Takanen

VEM?
Maijaliisa Takanen
● Ålder:
● Utbildning: juris kandidat
● Arbete: chef för Pensions-
● skyddscentralens juridiska avdel-

ning
● Familj: två barn och hund
● Intressen: pianospel, läsning,  

studier i spanska
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– Försäkringsskyldigheten 
kan inte överföras på någon 
annan genom avtal, säger 
Maijaliisa Takanen.

Arbetspensionerna lever i tiden och lagtolkning-

en är i ständig rörelse – perpetuum mobile, som i 

musiken. Maijaliisa Takanen, som är chef för Pen-

sionsskyddscentralens (PSC) juridiska avdelning, 

har ett känsligt sinne för vad förändringen i arbets-

livet innebär ur lagstiftarens synvinkel.

DET AVGÖRANDE ÄR VEM SOM TECKNAR FÖRSÄK�
RINGEN

 – Principen är ändå mycket klar. Arbetspensionsför-

säkringen tecknas och betalas antingen av en arbets-

givare eller av en företagare. Det är fråga om tving-

ande lagstiftning. Det är alltså inte möjligt att genom 

avtal överföra försäkringsskyldigheten till en tredje 

part, säger Takanen, som arbetat i mer än tjugo år 

med arbetspensionslagstiftning.

De nya avtalsformerna i dagens arbetsliv passar 

inte in här som hand i handske. En privatperson, som 

utför arbete åt en uppdragsgiva-

re, kan fakturera för sitt arbete 

via ett faktureringsföretag. När 

uppdragsgivaren betalar faktu-

ran, förmedlar faktureringsfö-

retaget pengarna till privatper-

sonens konto och drar av sin 

serviceavgift, skatterna och so-

cialförsäkringsavgifterna. 

"Principen är enkel. Arbets-
pensionsförsäkringen teck-
nas och betalas antingen av 
en arbetsgivare eller av en 

företagare."

Det är svårt att veta hur mycket arbetsinkomster 

som flyter in genom faktureringsföretag. En grov 

uppskattning är ca 50 miljoner euro per år.

– Faktureringsföretagens verksamhet är öppen 

och tydlig. Det finns behov av deras tjänster i sam-

hället och det är bra att försäkringsavgifterna blir 

betalda. Samtidigt bör man lägga märke till att ar-

betspensionslagstiftningen, där parternas skyldig-

heter regleras, hänvisar till arbetsavtalslagen. Och 

det medför problem, konstaterar Takanen.

UPPTÄCKER GRÄNSFALLEN

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren den, för 

vars räkning arbete utförs mot lön och under vars 

ledning och övervakning arbetet utförs.

– Ett faktureringsföretag är alltså inte en arbetsgi-

vare enligt avtalslagen för dem som anlitar det.

– Mot den bakgrunden är det problematiskt att 

faktureringsföretaget sköter om 

att betala socialförsäkringsav-

gifterna för dem som anlitar fö-

retaget. I lagen om pension för 

arbetstagare konstateras det 

entydigt att arbetsgivaren är 

den som ansvarar för att teck-

na försäkringen och betala av-

gifterna, säger Takanen.
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– Företagarskapet lever, lik-
som lagstiftningen som gäl-
ler företagare, säger Taka-
nen.

Problemet har uppmärksammats också på ar-

bets- och näringsministeriet, enligt vilket den som 

anlitar faktureringstjänster inte står i ett anställ-

ningsförhållande till faktureringsföretaget, om fak-

tureringsföretaget inte bedriver samma affärsverk-

samhet som den som  anlitar tjänsten. Maijaliisa 

Takanen tror att man ännu kommer fram till en kla-

rare tolkning.

 Det är en oskiljaktig del av juristens arbete att 

lära sig nytt och tolka det. För Takanen är chefsar-

betet en motvikt.

– Som avdelningschef får jag kicks av att mina 

sakkunniga medarbetare växer och blomstrar.

En av de intressantaste reformerna under hen-

nes yrkesbana var skapandet av pensionsskydd för 

idrottare. 

– När försäkringsdomstolen på 1990-talet slog 

fast att en ishockeyspelare omfattades av lagen om 

pension för arbetstagare, insåg jag att känneteck-

nen för ett anställningsförhållande kan ges en vi-

dare tolkning.

LAGSTIFTNINGEN STÅR ALDRIG STILLA

Takanen är insatt i lagstiftningens krumelurer sedan 

en lång tid. Hon anser att lagändringarna under den 

senaste tiden tyder på att begreppet företagare lever. 

Lagstiftningen står aldrig stilla.

I den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yr-

kessjukdomar, som trädde i kraft vid årsskiftet, de-

finieras nu företagare på samma grunder som i ar-

betspensionslagstiftningen. I den nyligen reviderade 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas fri-

lansar som företagare, även om deras inkomster är 

lägre än gränsen för försäkring enligt lagen om pen-

sion för företagare. 

Antalet personer som sysselsätter sig själva har 

ökat under de senaste tio åren. Enligt Statistikcen-

tralen är de redan fler än 170 000. En del av dem an-

litar faktureringsföretag, men hur många?

– Uppenbarligen känner ingen till en officiell siff-

ra. Faktureringsföretagen uppger själva att det hand-

lar om tiotusentals personer. 

”Lagarna lever i tiden  
och lagtolkningen är ständigt i rörelse.”

Begreppet företagare förändras
VEM BETRAKTAS SOM FÖRETAGARE och vem 
som arbetstagare? Det är kärnfrågan vid fast-
ställandet av en den sociala tryggheten. 

Från fackförbundshåll har det hörts farhå-

tvångsföretagarskap eller skenbart företagar-
skap och att lönearbete utlokaliseras för att 
utföras som företagararbete.

En del av dem som anlitar faktureringsfö-
retag vill uttryckligen vara arbetstagare, delvis 
för att inte gå miste om sin rätt till arbetslös-
hetsförmåner.

Pensionsskyddscentralen, olycksfallsför-
säkrarna, arbetslöshetskassorna och Folk-
pensionsanstalten känner igen problemet. So-
cial- och hälsovårdsministeriet utreder som 
bäst olika former av företagande och reglerna 
för socialförsäkringen. 

Peter Lindström

9



JÄMSTÄLLDHETEN mellan könen 

är en central värdering i det fin-

ländska samhället; enligt jäm-

ställdhetslagen ska män och 

kvinnor ha samma förutsätt-

ningar på alla livsområden.

HUR EN PENSIONÄR klarar sig 

ekonomiskt beror på många 

faktorer. Hur stor pensionen 

blir beror på inkomstnivån un-

der tiden i arbetslivet och på 

hur länge och hur kontinuer-

ligt man har arbetat. Minimipensionerna är folk- 

och garantipension, och efterlevande makar kan få 

efterlevandepension.

Hur stora pensionstagarens personliga inkomster 

blir påverkas av inkomster utöver pensionen, såsom 

kapitalinkomster, och av beskattningen. Familjen 

spelar också en stor roll, eftersom familjemedlem-

marna kan dela på sina inkomster och det är billiga-

re att bo tillsammans än att bo ensam.

SKILLNADERNA MELLAN kvinnor och män gäller bland 

annat arbetsmarknadshistorien och livslängden. 

Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomster och kor-

tare yrkesbana än män. Kvinnor lever också längre 

än män, och därför finns det fler ensamboende pen-

sionerade kvinnor än män.

Hur blir skillnaderna synliga i pensionärernas 

ekonomi? Vilken betydelse har inkomstbegreppet 

eller ensamboendet? De här frågorna åskådliggörs 

i tabell 1.

Tabellen visar medelinkomstnivån bland kvinnor 

och män i pensionsåldern år 2013 med hjälp av fem 

inkomstbegrepp som kompletterar varandra. Pensi-

onärerna har indelats efter kön och dessutom i en-

samboende och sammanboende.

JUHA RANTALA
Nationalekonom
Pensionsskyddscentralen

MARJA RIIHELÄ
Specialforskare
Statens ekonomiska forsknin-
gscentral

Hur många cent är en pensionerad 
kvinnas euro?
Det finns inte en allenarådande sanning. Svaret beror på hur man mäter 
inkomsterna och om man beaktar inkomstskillnaderna bland kvinnor och 
bland män.

STUDIEN AV PENSIONERADE kvin-

nors inkomster visar att ensam- 

boende kvinnors inkomster av egen  

arbetspension är 12 300 euro per 

år, ca 1 100 euro mindre än bland 

kvinnor som bor med sin familj. 

Skillnaden består om folk- och ga-

rantipensionen beaktas.

Om man ser till totalpensionen,  

dvs. beaktar efterlevandepen- 

sion, har ensamboende 2000 euro 

högre inkomst per år. Skillnaden 

mellan ensamboende och sam-

manboende minskar, om man ser till nettoinkom-

sten, dvs. hela inkomsten efter skatt.

OM MAN MÄTER INKOMSTERNA med ekvivalent inkomst, 

där familjens sammanlagda inkomst beaktas, har 

ensamboende upp till 9 200 euro mindre årsinkomst 

än de som bor med familjen.  Beroende på vilket 

inkomstbegrepp som används kan ensamboende  

pensionerade kvinnors ställning alltså vara nästan 

lika bra, bättre eller sämre än sammanboendes.

OCKSÅ I FRÅGA OM pensionerade män spelar inkomst-

begreppet en roll, men i motsats till kvinnorna är en-

samboende mäns inkomster med alla mätare mindre 

än mäns som bor tillsammans med familjen.

De relativt sett klart mest betydande skillnaden 

gäller egen arbetspension. Ensamboende män har 

alltså haft klart mindre inkomster under sin tid i 

arbetslivet än män med familj. Inkomstskillnaden 

består också när man mäter med egenpension och 

totalpension, eftersom rätt få män får folk- eller ef-

terlevandepension. När inkomsterna beskrivs med 

ekvivalent inkomst, är skillnaden mellan ensambo-

ende och sammanboende män nästan 6 000 euro 

om året.

Pensionerade  
kvinnors inkomster 

 

mäns inkomster.
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VARIATIONEN I proportionen mellan inkoms-

terna är avsevärd, eftersom kvinnornas in-

komster är 60–100 procent av männens 

beroende på inkomstbegrepp och famil-

jestruktur. Det blir konkret när man jäm-

för pensionerade kvinnors och mäns  

medelinkomster i relation till varandra (fi-

gur 1). Den proportionellt lägsta inkomsten 

har ensamboende, när jämförelsen görs uti-

från egen pension, och den högsta samman- 

boende, när man tar ekvivalent inkomst som 

inkomstbegrepp.

ALLTSÅ, HUR MÅNGA cent är en pensionerad 

kvinnas euro? Det finns inte en allenarådan-

de sanning. Svaret beror på om inkomst-

skillnaderna mellan könen studeras utifrån 

det inkomstrelaterade pensionsskyddet, 

det totala pensionsskyddet, den för indivi-

dens självbestämmanderätt viktiga nettoin- 

komsten eller hela familjens inkomster. 

Å andra sidan är frågan i vilken mån in-

komstskillnaderna inom könen beaktas.  När 

man studerar familjestrukturen blir det tyd-

ligt att de är viktiga.

ARTIKELN GRUNDAR sig på en undersökning 

som Pensionsskyddscentralen och Statens 

ekonomiska forskningscentral gjort tillsam-

mans. Rapporten Eläkeläisnaisten ja -mies-

ten toimeentulo ja tuloerot  finns på webb-

platsen www.etk.fi. 

Egen pension = egen arbetspension + 
egen folkpension och garantipension.
Totalpension = egen pension + familje-
pension.
Nettoinkomst= personens sammanlag-

-
grepp för att göra olika hushålls in-
komster jämförbara med beaktande 

Inkomsterna delas jämnt mellan famil-
jemedlemmarna. För ensamboende är 
nettoinkomsten densamma som den 

Inkomstbegrepp

Kvinnor Arbetspension Egen 
pension Totalpension Nettoinkomst Ekvivalent 

inkomst

Familj

Ensam 12 300 14 200 17 900 17 300 17 300

Tillsammans 13 400 15 500 15 900 15 800 26 400

skillnad,€ -1 100 -1 300 2 000 1 500 -9 100

skillnad, % -8 -8 13 9 -34

I genomsnitt 12 900 14 800 16 900 16 600 21 800

Män Arbetspension Egen 
pension Totalpension Nettoinkomst Ekvivalent 

inkomst

Familj

Ensam 16 400 18 500 18 900 20 500 20 500

Tillsammans 22 200 23 100 23 200 22 000 26 300

skillnad,€ -5 800 -4 600 -4 300 -1 500 -5 800

skillnad, % -26 -20 -19 -7 -22

I genomsnitt 20 700 21 900 22 100 21 600 24 800

Tabell 1

Pensionerade kvinnors och mäns inkomstnivå år 2013, euro per år
i genomsnitt
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Figur 1

Pensionerade kvinnors inkomster i proportion till pensionerade  
mäns inkomster
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Å
r 2015 gick ca 55 000 

personer i ålderspensi-

on. Deras genomsnitt-

liga arbetspension var  

1 707 euro, dvs. 300 euro 

mer än ålderspensions-

tagares arbetspension i genomsnitt  

(1 486 €). Medelpensionen för kvin-

nor som gick i ålderspension var  

1 515 euro och för män 2 083 euro.

FPA- och familjepensioner ingår 

inte i siffrorna. 

MÄN HAR HAFT STÖRRE ARBETSIN�
KOMSTER

Bland dem som gick i pension i fjol 

märks skillnaden mellan män och 

kvinnor speciellt i den grupp som 

får mer än 4 000 euro i månaden i 

pension. Av dem är 80 procent män. 

Fem procent av de nyblivna pensio-

närerna nådde upp till mer än 4000 

euros pension.

– Det säger någonting om män-

nens roll och ställning i arbetslivet i 

Finland. Det håller dock så småning-

om på att ändras: år 2010 var 85 pro-

cent av de nypensionerade med mer 

än 4000 euro i pension män, säger 

statistikchef Tiina Palotie-Heino på 

Pensionsskyddscentralen.

ARBETSPENSIONEN ÄR EN VIKTIG IN�
KOMST

Arbetspensionen är den huvudsakli-

ga inkomstkällan för nästan 1,5 mil-

joner personer i Finland. I slutet av 

ARBETSPENSIONERNA BLIR STÖRRE

År 2015 betalades 25,3 miljarder euro ut i lagstadgade arbetspensioner. 
Det var drygt 800 miljoner mer än året innan.  Skillnaderna mellan mäns 
och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största  
pensionerna.

TEXT ANTTI KARKIAINEN | GRAFIK HEIDI NYMAN

och pensionsutgi�en ökar

STATISTIK
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Tiina Palo-
tie-Heino

år 2015 betalades arbetspension till 

ca 1 440 000 personer. Medelåldern 

bland ålderspensionstagare var 74,0 

år.

Sammanlagt betalades 28,9 mil-

jarder euro i lagstadgade pensioner. 

Arbetspensionernas andel var 25,3 

miljarder euro.

Arbetspensionsutgiften ökade 

med ca tre procent från året innan. 

Arbetspensionen var 827 miljoner 

euro större än året innan till följd av 

att antalet arbetspensionstagare har 

ökat och pensionernas nivå stigit. 

Ålderspensionernas andel av ut-

giften var 84 procent, sjukpensioner-

nas andel 8 procent och familjepen-

sionernas andel 7 procent.

Uppgifterna grundar sig på Pen-

sionsskyddscentralens pensionsre-

gister. 
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ARBETSPENSION
Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentra-
len och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 

Arbetspensionsanstal- 
ternas bokslutssiffror 2015
Bilaga 1: 2016

Fonderna 31.12 

180,9 mrd
Utbetalda 
pensioner
25,2 mrd

24,9 mrd

8,5 mrd

Arbetspensionsavgif-
ter och statsandelar
Arbetsgivare      15,0 mrd
Arbetstagare      4,7 mrd
Företagare       1,3 mrd
Staten              2,9 mrd
Arbetslöshets- 
 försäkrings fonden    1,0 mrd

Placeringar
Värdeförändringar 5,1 mrd
Kontantintäkter 3,4 mrd

Verksamhets-
kostnader

3,0 mrd

3,8 mrd

21,4 mrd



Pengar till pensioner 

Å
ren 2005–2014 har arbetspensionsfonderna år-

ligen ökat med ca 8,5 miljarder euro i genom-

snitt. År 2015 ökade fonderna med 8,4 miljar-

der till sammanlagt 180,9 miljarder euro.

Inom den privata sektorn har ökningen en-

bart berott på avkastningen, eftersom pen-

sionsutgifterna har överstigit premieinkomsten. År 2017 

kommer det antagligen också inom den offentliga sektorn 

in mindre avgifter än det flyter ut pengar i form av utbetal-

da pensioner. Man bör dock komma ihåg att det har varit ett 

syfte med fonderingen att penningflödets riktning ändras, 

när befolkningen åldras.

I december 2015 fördelades placeringstillgångarna mellan 

olika placeringskategorier enligt följande: Aktieplaceringar-

na och placeringarna av aktietyp uppgick till 88,5 miljarder 

euro (48,9 %), ränteplaceringarna till 75,3 miljarder (41,6 %) 

och fastighetsplaceringarna till 17,1 miljarder (9,5 %).

Från år 1998 till år 2015 har aktieplaceringarna och pla-

ceringarna av aktietyp nominellt avkastat 7,3 procent i ge-

nomsnitt och reellt 5,6 procent. Motsvarande siffror för 

ränteplaceringarna är 4,3 och 2,6 procent och för fastighets-

placeringarna 5,8 och 4,1 procent.

HÄLFTEN UTANFÖR EUROOMRÅDET

Placeringarna utanför euroområdet har trendmässigt ökat i 

andel på bekostnad av placeringar i Finland och andra län-

der inom euroområdet. Andelen placeringar utanför euro-

området översteg i fjol för första gången 50-procentsgrän-

sen. Mängden har fördubblats inom tio år.

Aktieplaceringarna i Finland uppgick till 27 procent i 

slutet av år 2015. Bakom utvecklingen ligger en allt effekti-

vare spridning av riskerna. Dessutom har pensionsfonder-

PENSIONSFONDERNA UPPE I

Inom den privata sektorn har ökningen enbart berott på avkastningen, 
eftersom pensionsutgifterna har överstigit premieinkomsten. 

TEXT OCH GRAFIK PE TER HALONEN

na vuxit sig stora, vilket leder till att man för att hitta 

lämpliga placeringsobjekt delvis måste söka sig utanför 

hemlandets gränser.

När man talar om placeringsverksamheten bör man 

alltid komma ihåg att hörnstenarna för placeringen av 

pensionsmedel är räntabilitet och trygghet. De kan bäst 

uppnås genom att effektivt sprida riskerna och leta ef-

ter de bästa tänkbara placeringsobjekten – också utom-

lands.

NOMINELL OCH REELL AVKASTNING

I figuren på nästa sida beskrivs de nominella och reella 

avkastningsprocenterna för arbetspensionsplaceringar-

na åren 1997–2015. Figuren visar hur stor del av place-

ringsåren som har varit avkastningsmässigt goda. Med 

finns förvisso också några svagare år, såsom finanskris- 

året 2008.

År 2015 var avkastningen på placeringarna 5,0 pro-

cent, som till följd av deflationen reellt blev 5,2 procent. 

Under hela perioden har den genomsnittliga avkastning-

en nominellt varit 5,9 procent (reellt 4,2). Motsvarande 

siffror för de fem senaste åren är 5,4 procent (3,9) och för 

de tio sen-aste åren 4,8 procent (3,0).

De långsiktiga avkastningssiffrorna för olika år kan 

skilja sig betydligt från varandra beroende på vilken 

tidsperiod som används vid beräkningen. Det väsentli-

ga när man studerar avkastningssiffrorna är uppgiften 

hur väl pensionsförsäkrarna har lyckats med sin place-

ringsverksamhet inom ett långt tidsperspektiv.

Om den reella avkastningen antas vara 3,5 procent, 

har pensionsförsäkrarna uppnått antagandet på lång 

sikt. 
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-16,4
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Nominell och reell  
avkastning på 
arbetspensions- 
placeringarna   

i procent av bundet kapital 

TELA

Arbetspensionsanstalternas  Bolag 
(ArPL, 
FöPL) (ArPL) (ArPL, 

FöPL)
SPK (SjPL) LPA 

(LFöPL) (StaPL) (KomPL) KCF (KyPL) Totalt

Försäkrade (antal) 1 757 963 19 041 26 992 7 340 67 157 137 000 522 000 16 900 2 554 393
Pensionstagare (antal) * 1 048 988 19 641 26 498 8 433 125 649 263 000 377 000 18 100 1 887 309
Lönesumma/arbetsinkomst (mn €) 55 562,3 1 043,7 1 064,7 260,0 1 347,8 6 168,1 16 820,0 508,9 82 775,5

Premieinkomst ** 13 215,2 247,8 242,4 59,3 188,1 1 680,2 5 237,5 192,4 21 062,9
Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen 3 960,0 200,3 117,2 57,7 8,3 605,5 2 011,5 74,4 7 034,9
Sammanlagt 17 175,2 448,1 359,6 117,0 196,4 2 285,7 7 249,0 266,8 28 097,8

13 690,3 284,6 289,5 129,4 784,1 4 404,6 4 553,4 187,5 24 323,4
405,3 5,2 7,9 4,8 16,7 21,2 52,6 4,9 518,6

Sammanlagt 14 095,6 289,8 297,4 134,2 800,8 4 425,8 4 606,0 192,4 24 842,0

Ansvarsskuld (mn €) 88 203,7 2 658,7 2 731,9 805,4 96,4 - - - 94 496,1
Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, mn. €) 106 604,0 3 070,8 3 126,1 1 014,6 245,4 17 853,0 44 214,1 1 310,0 177 438,0
Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, %)  

Ränteplaceringar 38,8 52,9 34,4 14,7 40,7 48,2 45,0 38,6 41,5
Aktieplaceringar 38,6 34,4 38,8 51,2 37,6 45,7 41,7 41,2 39,9
Fastighetsplaceringar 11,3 10,3 20,8 30,8 21,7 2,8 6,7 20,2 9,6
Övriga placeringar 11,3 2,4 5,9 3,2 0,0 3,3 6,6 0,0 9,1
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettoavkastning av placeringar, verkligt värde (%) 5,0 4,3 5,5 7,2 5,2 4,9 4,8 6,0 4,9
Nettoavkastning av placeringar, verkligt värde (mn € ) 5 115,6 129,7 158,8 68,2 14,9 853,0 2 011,5 74,4 8 426,1
Solvenskapital (mn  €) 23 697,5 810,5 854,7 360,6 - - - - -
Solvensgrad  (%) 28,2 36,0 36,6 55,0 - - - - -

         

pensionsanstalter.
**  I premieinkomsten ingår inte den andel som 
bekostas ur statsbudgeten, FöPL 86,3 mn €, SjPL 60,1 
mn €, LFöPL:n 619,8 mn € och StaPL 2 142,8 mn €.

bortsett från Keva (KomPL och StaPL) och KCF, där den 
ingår i premieinkomsten.
**** Exkl. placeringsverksamhetens kostnader

Reell avkastning

Nominell avkastning



1) Utan dri�skostnader för place-
ringsverksamhet och arbetshälsa 
och lagstadgade avgi�er.

2) I Pensions-Alandias överföring till 
kundåterbäringar ingår också överfö-
ring från försäkringsrörelsen (VA2).

3) I kolumnen Förändring, %  anges förändringen i procent, om 
siffran har angetts i euro kolumnen  2015. Om det i kolumnen 
2015 anges en procentsats, anges förändringen i procenten-
heter.

Varma Ilmarinen Elo  Etera Veritas Pensions-
försäkring Pensions-Alandia Sammanlagt

2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring % 3) 2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring, % 3) 2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring, % 3) 2015 föränd-
ring, % 3)

FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL 486 960 -0,3 % 500 000 -2,2 % 398 217 0,0 % 103 000 -1,0 % 53 503 -0,6 % 11 047 7,3 % 1 552 727 -0,8 %

FöPL (-försäkringar) 37 380 -4,0 % 61 851 -0,1 % 85 054 -2,6 % 8 964 19,1 % 10 735 0,0 % 1 252 -1,3 % 205 236 -1,2 %

Sammanlagt 524 340 -0,5 % 561 851 -1,9 % 483 271 -0,4 % 111 964 0,4 % 64 238 -0,5 % 12 299 6,3 % 1 757 963 -0,9 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 337 106 0,8 % 323 172 1,4 % 216 769 -0,3 % 138 117 -2,2 % 29 560 3,1 % 4 264 3,5 % 1 048 988 0,4 %

FÖRSÄKRADE (antal)
Premieinkomst
ArPL-premieinkomst 4 380,6 5,5 % 3 972,6 2,9 % 2 728,8 4,9 % 645,3 -0,9 % 426,9 4,0 % 39,4 12,7 % 12 193,7 4,1 %

FöPL-premieinkomst 195,9 1,4 % 339,7 3,9 % 428,3 1,8 % 34,6 26,8 % 62,6 4,4 % 4,1 -0,5 % 1 065,2 3,2 %

Överföringsavgi�er och återförsäkring -0,1 0,0 % -43,7 -111,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,8 -110,5 %

Premieinkomst totalt 4 576,4 5,4 % 4 268,7 2,4 % 3 157,1 4,4 % 680,0 0,2 % 489,5 4,1 % 43,5 11,4 % 13 215,2 3,9 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 154,8 -86,2 % 2 602,1 69,9 % 866,4 -15,2 % 129,0 -26,2 % 188,9 204,9 % 18,8 52,7 % 3 960,0 1,0 %

Sammanlagt 4 731,2 -13,4 % 6 870,8 20,6 % 4 023,5 -0,5 % 809,0 -5,2 % 678,4 27,5 % 62,3 21,3 % 17 175,2 3,2 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €) 17,2 -1,7 % 13,5 -19,6 % 19,3 -7,8 % 8,0 72,9 % 4,9 3,4 % 0,1 328,3 % 63,1 -2,5 %

PENSIONSUTGIFT (mn €)
ArPL 4 923,9 3,5 % 4 131,1 3,8 % 2 494,5 4,6 % 1 127,9 0,6 % 341,5 5,3 % 24,8 5,4 % 13 043,8 3,6 %

FöPL 259,3 2,5 % 365,8 3,9 % 363,1 4,7 % 7,3 35,3 % 63,0 4,7 % 4,4 4,8 % 1 062,9 4,0 %

Sammanlagt 5 183,1 3,5 % 4 496,9 3,8 % 2 857,6 4,6 % 1 135,2 0,7 % 404,5 5,2 % 29,2 5,3 % 14 106,5 3,6 %

Kostnadsfördelning -348,5 0,2 % -54,7 -368,5 % 289,2 -11,0 % -373,4 -2,8 % 59,2 -15,6 % 12,0 5,7 % -416,3 -45,8 %

Sammanlagt 4 834,6 3,7 % 4 442,2 2,1 % 3 146,8 2,9 % 761,8 -0,3 % 463,8 2,0 % 41,2 5,4 % 13 690,3 2,7 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Anskaffning av försäkringar 9,6 4,3 % 12,6 -28,2 % 18,9 -1,1 % 5,4 5,0 % 3,8 6,2 % 0,3 93,3 % 50,7 -7,6 %

Omkostnader för försäkringar 44,9 15,1 % 43,9 3,5 % 35,0 -1,3 % 11,2 -6,3 % 5,4 7,1 % 0,2 16,4 % 140,6 4,9 %

Lagstadgade avgi�er 11,8 -9,2 % 11,1 -11,2 % 8,0 -11,4 % 1,7 -12,8 % 1,2 -13,1 % 0,1 25,7 % 34,0 -10,6 %

Övriga administrativa kostnader 14,9 -10,2 % 19,8 16,8 % 10,8 -27,7 % 5,1 -23,6 % 3,7 3,7 % 0,8 11,3 % 55,0 -7,3 %

Dri�skostnader sammanlagt 81,3 4,4 % 87,4 -2,3 % 72,7 -7,4 % 23,5 -9,0 % 14,2 3,9 % 1,4 23,4 % 280,5 -2,1 %

Omkostnader för ersättningsrörelsen 34,2 -0,3 % 32,8 6,0 % 25,7 12,8 % 9,0 6,3 % 4,9 8,2 % 0,2 -18,3 % 106,7 5,5 %

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 6,1 -6,2 % 5,1 -10,3 % 5,5 19,2 % 0,9 2,5 % 0,6 1,1 % 0,0 18,2 -0,4 %

Omkostnader för placeringsverksamheten 23,1 -1,3 % 25,3 7,8 % 22,4 0,1 % 8,7 -6,5 % 6,3 36,6 % 0,7 26,4 % 86,6 3,3 %

Övriga kostnader 0,0 0,0 -100,0 % 0,0 11,8 % 0,0 0,0 0,0 0,0 -91,7 %

Totala dri�skostnader sammanlagt 144,6 1,8 % 150,7 0,6 % 126,3 -1,6 % 42,1 -5,4 % 25,9 11,1 % 2,3 19,3 % 491,9 0,4 %

Totala dri�skostnader i % av premieinkomsten 3,2 -0,1 3,5 -0,1 4,0 -0,2 6,2 -0,4 5,3 0,3 5,3 0,4 3,7 -0,1

Dri�skostnader i % omkostnadsinkomsten 1) 74,0 -1,0 75,5 -0,5 71,4 -2,9 77,9 -15,7 92,9 2,3 84,6 13,4 74,9 -2,2

FÖRDELNING AV TOTALA DRIFTSKOSTNADER (%)

Anskaffning av försäkringar 6,6 0,2 8,4 -3,4 15,0 0,1 12,9 1,3 14,8 -0,7 11,5 4,4 10,3 -0,9

Omkostnader för försäkringar 31,1 3,6 29,1 0,8 27,7 0,1 26,7 -0,3 20,9 -0,8 9,6 -0,2 28,6 1,2

Lagstadgade avgi�er 8,2 -1,0 7,4 -1,0 6,4 -0,7 4,1 -0,4 4,7 -1,3 5,0 0,3 6,9 -0,9

Övriga administrativa kostnader 10,3 -1,4 13,1 1,8 8,5 -3,1 12,1 -2,9 14,2 -1,0 33,6 -2,4 11,2 -0,9

Dri�skostnader sammanlagt 56,2 1,4 58,0 -1,7 57,6 -3,6 55,8 -2,2 54,7 -3,8 59,7 2,0 57,0 -1,5

Omkostnader för ersättningsrörelsen 23,7 -0,5 21,8 1,1 20,3 2,6 21,3 2,3 18,8 -0,5 8,4 -3,9 21,7 1,0

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 4,2 -0,4 3,4 -0,4 4,4 0,8 2,1 0,2 2,1 -0,2 0,1 0,1 3,7 0,0

Omkostnader för placeringsverksamheten 16,0 -0,5 16,8 1,1 17,7 0,3 20,8 -0,3 24,4 4,5 31,9 1,8 17,6 0,5

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totala dri�skostnader sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €) 31 865,6 -0,6 % 30 630,2 7,8 % 17 849,7 4,5 % 5 206,7 0,2 % 2 388,9 8,8 % 262,6 8,0 % 88 203,7 3,5 %
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Varma Ilmarinen Elo  Etera Veritas Pensions-
försäkring Pensions-Alandia Sammanlagt

2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring, % 3) 2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring, % 3) 2015 föränd-
ring, % 3) 2015 föränd-

ring, % 3) 2015 föränd-
ring, % 3)

FÖRDELNING AV PLACERINGAR  (basfördelning enligt verkligt värde, mn €) 
Ränteplaceringar 13 429,5 0,7 % 15 564,3 3,0 % 8 326,4 -1,7 % 2 616,0 2,7 % 1 287,8 15,0 % 136,6 -1,0 % 41 360,6 1,6 %

Aktieplaceringar 17 349,3 7,4 % 14 398,6 6,3 % 6 659,3 3,3 % 1 731,0 5,5 % 964,6 7,9 % 99,0 30,7 % 41 201,8 6,3 %

Fastighetsplaceringar 3 906,2 1,7 % 3 935,5 5,4 % 2 806,8 4,5 % 1 006,0 -0,8 % 304,3 -27,3 % 35,5 -12,7 % 11 994,3 2,2 %

Övriga placeringar 6 608,3 -1,4 % 1 942,5 5,8 % 2 721,1 35,0 % 555,0 -6,6 % 199,1 18,5 % 21,2 4,2 % 12 047,2 6,3 %

Sammanlagt 41 293,3 3,1 % 35 841,0 4,8 % 20 513,6 4,6 % 5 908,0 1,9 % 2 755,8 6,0 % 292,3 6,4 % 106 604,0 4,0 %

FÖRDELNING AV PLACERINGAR (basfördelning enligt verkligt värde, %)
Ränteplaceringar 32,5 -0,8 43,4 -0,8 40,6 -2,6 44,3 0,3 46,7 3,7 46,7 -3,5 38,8 -0,9

Aktieplaceringar 42,0 1,7 40,2 0,6 32,5 -0,4 29,3 1,0 35,0 0,6 33,9 6,3 38,6 0,9

Fastighetsplaceringar 9,5 -0,1 11,0 0,1 13,7 0,0 17,0 -0,5 11,0 -5,1 12,1 -2,6 11,3 -0,2

Övriga placeringar 16,0 -0,7 5,4 0,1 13,3 3,0 9,4 -0,9 7,2 0,8 7,3 -0,2 11,3 0,2

Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100

NETTOAVKASTNING AV PLACERINGSVERKSAMHETEN ENLIGT VERKLIGT VÄRDE (%)
Avkastning på bundet kapital 4,2 -2,9 6,0 -0,8 5,0 -1,2 3,7 -2,6 5,8 -0,7 4,7 -1,9 5,0 -1,8

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)
Försäkringsrörelsens resultat 22,9 -64,3 % 32,2 -29,5 % -1,5 86,7 % 19,0 -51,3 % 8,3 -5,7 % 1,7 142,9 % 82,6 -43,8 %

Placeringsrörelsens resultat enligt verkligt värde -222,6 -119,8 % 406,8 -49,5 % -4,8 -101,4 % -97,0 -214,1 % 19,7 -61,5 % 0,8 -88,7 % 102,9 -95,7 %

Omkostnadsresultat 36,1 8,1 % 35,4 4,1 % 36,2 13,8 % 9,0 350,0 % 1,4 -17,6 % 0,3 -40,0 % 118,4 14,5 %

Resultat totalt -163,6 -113,4 % 474,3 -46,4 % 29,9 -91,8 % -69,0 -154,8 % 29,3 -52,5 % 2,7 -67,5 % 303,6 -88,6 %

% av ArPL-premieinkomsten -3,7 -33,2 11,9 -11,0 1,1 -12,8 -10,7 -30,0 6,9 -8,2 6,8 -16,9 2,5 -20,3

%av ansvarsskulden -0,5 -4,3 1,5 -1,6 0,2 -2,0 -1,3 -3,8 1,2 -1,6 1,0 -2,4 0,3 -2,8

Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde 1 679,3 -37,8 % 2 070,6 -5,4 % 990,1 -14,9 % 211,0 -39,0 % 151,4 -5,0 % 13,2 -23,7 % 5 115,6 -22,2 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden -1 901,9 -20,9 % -1 663,8 -20,3 % -994,8 -21,1 % -308,0 -17,6 % -131,7 -21,7 % -12,4 -21,6 % -5 012,6 -20,5 %

Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens 
resultat enligt verkligt värde -222,6 -119,8 % 406,8 -49,5 % -4,7 -101,4 % -97,0 -215,5 % 19,7 -61,5 % 0,8 -88,7 % 285,0 -88,2 %

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2) 
Överföring till kundåterbäringar (mn €) 115,0 -1,7 % 98,0 5,4 % 58,2 3,2 % 10,0 25,0 % 6,1 0,0 % 4,3 95,5 % 291,6 3,1 %

% av ArPL-lönesumman 0,6 -0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 1,3 0,6 0,6 0,0

% av ArPL-premieinkomsten 2,6 -0,2 2,5 0,1 2,1 0,0 1,5 0,3 1,4 -0,1 10,9 4,6 2,4 0,0

SOLVENSKAPITAL (mn €)
Eget kapital (e�er avdrag för föreslagen 
vinstutdelning) 113,6 6,0 % 99,5 5,6 % 101,3 0,0 % 54,0 5,5 % 18,3 2,1 % 1,1 6,6 % 387,8 4,0 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner -0,8 -14,3 % 4,8 52,4 % 0,7 17,8 % 0,5 66,7 % 1,8 0,5 % 0,0 7,1 -49,1 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga 
värde och bokförda värde i balansräkningen 9 762,9 18,7 % 5 468,4 -8,6 % 2 922,4 4,7 % 790,7 10,9 % 409,3 -8,6 % 32,1 -15,7 % 19 385,9 10,8 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar -1 082,5 -243,8 % 1 683,9 99,8 % 597,5 -21,0 % -308,4 -135,7 % 61,9 627,5 % 42,5 16,2 % 995,0 -58,6 %

Utjämningsbelopp 1 170,7 -0,8 % 1 029,3 1,3 % 451,0 -2,6 % 232,6 -2,7 % 129,0 3,9 % 12,0 0,1 % 3 024,7 7,8 %

Övrigt -7,8 46,6 % -41,8 -8,5 % -30,9 -10,7 % -18,3 -52,5 % -3,7 13,2 % 0,0 0,0 % -102,5 -34,3 %

Solvenskapital sammanlagt 9 956,1 -2,9 % 8 244,2 4,3 % 4 042,1 -1,0 % 751,2 -12,7 % 616,6 3,5 % 87,8 0,0 % 23 698,0 3,3 %

Solvensgrad, % 31,4 -2,6 29,6 -0,2 24,1 -1,7 14,2 -2,7 28,1 -0,8 41,9 -3,2 28,2 -0,5

Solvenskapital / solvensgräns 1,9 -13,6 % 2,0 2,5 % 2,0 -4,8 % 1,4 -12,5 % 2,2 0,0 % 3,5 -16,7 % 2,0 -2,9 %

Solvensgräns i % av ansvarsskulden vid 
beräkningen av solvensgränsen 16,8 1,0 14,5 -0,5 12,0 -0,3 10,1 -0,2 12,6 -0,4 12,0 1,3 14,5 0,1

Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 115,0 -1,8 % 98,6 4,1 % 58,3 3,1 % 10,2 27,1 % 6,1 -0,1 % 1,0 -12,0 % 289,3 1,6 %

PERSONAL (medeltal) 549 -0,5 % 535 -0,4 % 457 2,2 % 227 -9,9 % 143 0,7 % 2 0,0 % 1 913 -1,0 %
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Fondering för framtiden

RÄCKER PENSIONS
PENGARNA TILL ? 
Vilken nytta har vi av att en del av pensionspengarna 
fonderas? Frågan besvaras av vd Satu Huber på arbets-
pensionsbolaget Elo, övermatematiker Mikko Kuusela 
på social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdel-
ning, utvecklingschef Eeva Poutiainen på Pensions-
skyddscentralen och vd Suvi-Anne Siimes på Arbets-
pensionsförsäkrarna Tela.

TEXT ANNE IIVONEN
ILLUSTRATION JOUKO OLLIKAINEN

Hur finansieras arbetspensionssystemet, på vems 
pengar fungerar systemet?

Hur stor andel av de pengar som samlas in som  
arbetspensionsavgi�er avsätts årligen till fonderna?

Vilken är nyttan med att allt inte genast används  
till löpande pensioner?

 Hur säkrar man att de utlovade pensionerna kan  
finansieras nu och i framtiden?

Eeva Poutiainen

PSC
Utvecklingschef
Pensionsskyddscentralen 

ARBETSPENSIONERNA
delvis ur medel som fonderats för 

dem och avkastningen av pensionsfon-
derna och delvis ur de arbetspensionsför-

-

av alla arbetstagare, deras arbetsgivare 

del av pensionerna enligt vissa pensions-

INOM LÖNTAGARSYSTEMEN för den 
privata sektorn fonderas lite min-

-

en del pengar ur fonderna till pensions-

NÄR MAN FONDERAR pengar för 

-
-

PENSIONSSYSTEMETS -
-

-
-

1

2

3

4

1

2

3

4

K
ar

ol
iin

a 
Pa

at
os

18

http://www.etk.fi/sv/


Suvi-Anne Siimes

TELA
Verkställande direktör
Arbetspensionsförsäkrarna Tela 

ARBETSPENSIONERNA
-

AV PENSIONSAVGIFTERNA inom den 
privata sektorn fonderas årligen 

-

-
ring.

DEN VIKTIGASTE SÄKRINGEN är att 
-

-

-

PENSIONSSYSTEMETS långsiktiga 
-

-
-

-
-

säkringen. 

Mikko Kuusela

STM
Övermatematiker

ARBETSPENSIONERNA -
-

-

-

SVARET
-
-

EN NYTTA är rättvisa mellan generationerna. Utan fondering återspeglas föränd-
-

DET STÅR RÄTT BRA -

Satu Huber

ELO
Verkställande direktör 

ARBETSPENSIONERNA -

MINDRE ÄN -
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T
ill följd av den låga inflationen 

och den rätt svaga ekonomiska 

tillväxten har centralbankerna 

fört en stimulerande penning-

politik, vilket har lett till att 

såväl penningmarknads- som 

skuldebrevsräntor har sjunkit tydligt un-

der de senaste åren.

De låga räntorna påverkar pensions-

försäkrarnas placeringsverksamhet. Det 

är viktigt att beakta att det tidvis kan vara 

utmanande för pensionsförsäkrarna att 

uppfylla avkastningskravet enligt fon-

deringsskyldigheten. Fonderingsskyld-

igheten för pensionsförsäkrarna inom 

den privata sektorn, dvs. avkastnings-

kravet, består av fondränta (3 %) och två 

andra delar, vilkas nivå är beroende av 

pensionsförsäkrarnas genomsnittliga sol-

vens och aktieavkastning.

Om en pensionsförsäkrares place-

ringsavkastning inte räcker till för att 

täcka avkastningskravet, måste pen-

sionsförsäkraren fylla på den ur sitt sol-

venskapital. På längre sikt skulle det 

medföra utmaningar för pensionsför-

säkrarna.

I en placeringsmiljö där räntenivån är 

låg och aktierna ställvis värderas högt 

har det blivit svårare att uppfylla avkast-

ningskravet. 

För att uppfylla avkastningskravet och 

givetvis också för att få god avkastning 

drivs pensionsförsäkrarna att i allt högre 

grad placera i nya och delvis mer riskfyll-

da placeringsobjekt än till exempel före-

tags- och statsobligationer med god kre-

ditklassificering.

I fjol var avkastningskravet ca 6 pro-

cent. Avkastningskravet ska inte för-

växlas med den antagna avkastningen 

på 3,5 procent som Pensionsskyddscen-

tralen använder i sina långsiktiga kal-

kyler.

Den antagna avkastningen på place-

ringstillgångarna eftersträvas på lång 

sikt, men avkastningskravet ska uppfyl-

las varje år.

I en placeringsmiljö där räntenivån är låg och akti-
erna ställvis värderas högt har det blivit svårare 
att uppfylla avkastningskravet. 

LÅG RÄNTENIVÅ 
påverkar avkastningen

Ordlista

Sakkunniga som sammanställt bilagan

PETER HALONEN
Analytiker 
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Försäkringen viktig för dem som

Arbetspensionen intresse-
rar dem som kommer till 
Finland för att jobba.

TEXT KIMMO KONTIO  
FOTO VESA LAITINEN

I
n To Finland är Folkpensionsan-

staltens och Skatteförvaltning-

ens gemensamma serviceställe i 

Kampen i Helsingfors. Pensions-

skyddscentralen var med under 

en vecka i maj.

– Många ester som arbetar i Fin-

land och närmar sig pensionsåldern 

har kommit hit för att få reda på hur 

mycket de har tjänat in i pension, sä-

ger försäkringsspecialist Sari Ben-
ford från Pensionsskyddscentralen. 

PENSION FRÅN DET LAND DÄR MAN 
ÄR FÖRSÄKRAD

Pensionsförsäkringen är en aktuell 

fråga också för dem som börjar jobba 

i Finland för första gången.

– Det är viktigt att redan i förväg 

veta i vilket land man ska bli för-

säkrad och att också pensionsför-

säkringen är ordnad. En arbetsta-

gare som blivit utsänd till Finland 

ska försäkras i utgångslandet, inte 

i Finland.

JOBBAR ÖVER GRÄNSEN

-
-

Många upplever att reglerna är 

krångliga. 

– En del blir förvånade över hur 

många register man måste bli in-

skriven i och över skillnaderna 

mellan den sysselsättningsbase-

rade och den bosättningsbaserade 

socialförsäkringen, förklarar Ben-

ford.

– Enligt EU-förordningen om so-

cial trygghet ska en person vara för-

säkrad i endast ett land. Det är allt 

vanligare att arbeta i flera länder, 

och då kan det hända att personen 

blir försäkrad i fel land eller i två 

länder.

ALLT FRÅN SAMMA LUCKA

– Först skapar vi en personbeteck-

ning åt kunden. Efter det kommer 

socialförsäkringen och beskattning-

en i Finland i gång, säger skattese-

kreterare Robert Kääriäinen som 

arbetat på In To Finland sedan det 

grundades. 
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Bark i brödet för företagaren – också i Sverige

Företagarnas sociala trygghet har blivit ett aktuellt 
problem i Sverige. Många riskerar att bli fattigpensionärer. 
Somliga greppar garantipensionen som en livboj.
TEXT PETER LINDSTRÖM FOTO JONAS EKSTRÖMER/ LEHTIKUVA

SMÅFÖRETAGAREN,
en andra klassens medborgare?

REPORTAGE



SVERIGE:  
Företagares pensioner är en tredjedel lägre än  
arbetstagares

Tabellen visar den genomsnittliga  totalpensionen per månad (euro) 

Medeltal

Arbetstagare

Företagare



Antalet företag i Sverige 
Utvecklingen av antalet närings- och affärsidkare åren 

E
n tickande tidsbomb 

– många startar eget 

utan att förstå vad det 

leder till. Problemen är 

många och blir fler.

Så här beskrivs den 

sociala tryggheten för företagare i 

Sverige av den erfarna företagaren 

Mats Eriksson, 57 år, på Östermalm 

i Stockholm.

– Många småföretagare känner 

sig som dåliga människor. I verk-

ligheten handlar det om att det går 

dåligt för deras företag, säger Eriks-

son, som jobbar inom restaurang-

branschen.

FRÅN ARBETSLÖS TILL FÖRETAGARE

Antalet personer som sysselsätter sig 

själva har fördubblats i Sverige un-

der de två senaste decennierna, fast 

andelen företagare av hela arbets-

kraften inte har ökat samtidigt.

Enskilda firmor och öppna bolag 

föds i takt med omvälvningen i ar-

betslivet. Nästan 75 procent av alla 

företag i Sverige är enpersonsföre-

tag. Mikroföretag med fler än en per-

son, dvs. företag med 1–9 anställda, 

utgör lite mer än en femtedel av alla 

företag. Trenden känns igen också i 

Finland: det är få småföretagare som 

kan anställa personal.

Och liksom i Finland: för en del 

går affärsidén ut på att ersätta syss-

lolösheten.

– Arbetslösa lockas nu bli företa-

gare. Många kan eller förstår ändå 

inte att betala lön till sig själva. I ett 

nytt företag gör man mycket investe-

ringar i början, och då måste företa-

garen leva på vatten och bröd, säger 

företagaren Mats Eriksson.

I Sverige tjänar företagare in pen-

sion med en socialförsäkringsavgift 

som betalas in tillsammans med 

skatten. Om företagaren inte betalar 

lön till sig själv, blir han eller hon 

Restaurangföreta-
garen Mats Eriks-
son har sett före-
tag från Malmö till 

”Arbetslösa lockas 
att starta eget.”

utan social trygghet. Eriksson har 

haft tur. Han tackar sin noggranna 

redovisningsbyrå, som tog hand om 

löneutbetalningen.

– Jag tjänade ändå in en liten in-

komstpension, säger han.

Småföretagaren förlorar alltid. 

På andra sidan Bottenviken finns 

det fyra gånger så många företag 

som i Finland. I förhållande till in-

vånarantalet grundar svenskarna 

årligen dubbelt så många företag 

som finländarna.

Svenska företagares pensionspro-

blem sticker ändå ut på ett bekant 

sätt i statistiken: företagares totala 

pension är nästan en femtedel min-

dre än löntagares. Kvinnors och in-

vandrares företagarpensioner är 

ännu mindre.

Små och oregelbundna inkom-

ster förklarar problemet endast till 

en del.

– Företagare blir efter löntagare 

också för att de inte får tjänstepen-

sioner som arbetsgivaren bekostar, 

säger forskaren Gabriella Sjögren 



Företagarens pen-
sion är en tredjedel 
mindre än arbetsta-
garens, säger fors-
karen Gabriella Sjö-
gren Lindquist.

Lindquist vid Inspektionen för so-

cialförsäkringen ISF.

Garantipensionen är en räddning 

för många. Hälften av de svenska 

kvinnorna får garantipension, bland 

företagarkvinnor ännu fler.

Garantipensionen är på samma 

nivå i Sverige som i Finland, minst 

840 euro för ogifta och 750 euro för 

Garantipensionens nivå 
motiverar inte 
till att spara  

till pensionen.

gifta. Den får man också om man 

inte har arbetat. Om man har haft 

löne- eller företagarinkomster, mins-

kar garantipensionen i takt med att 

inkomstpensionen ökar. I Sverige be-

talas ingen garantipension, om per-

sonens inkomstpension överstiger 1 

230 euro. 

För att få en så stor inkomstpen-

sion måste företagaren betala pen-

sionsavgifter i nästan 40 år på en 

medelinkomstnivå. Enligt Lindquist 

är det kanske så att garantipensio-

nens nivå inte motiverar alla att be-

tala in till sin inkomstpension. 

– Få kvinnor kommer över medel-

inkomstnivån ens i lönearbete. Hur 

skulle de lyckas med det som företa-

gare, undrar Lindquist.

KNACKAR PÅ HOS INVANDRARE 

Antalet småföretagare påverkas 

också av invandringen. Många in-

vandrare grundar ett företag i brist 

på lönearbete. Bara i fjol kom det 

mer än 160 000 invandrare till Sve-

rige. Forskaren Lindquist anser att 

det är klart att just andelen småfö-

retagare med invandrarbakgrund 

ökar i arbetskraften.

Detsamma har Pensionsmyn-

digheten lagt märke till. Den har 

effektiviserat rådgivningen till in-

vandrare.

– Vi har knackat på hos många 

företag som ägs av invandrare. Vi 

har gått runt på restauranger, hos 

frisörer, massörer och tatuerare för 

att tala om vad de behöver veta om 



pensioner, säger pensionsspecialis-

ten Monica Petersson på Pensions-

myndigheten.

Det är lätt att förmedla tanken 

om inkomstpension till de nya 

svenskarna: företagaren arbetar 

ihop sin pension. Men bristen på 

avtalspension är något som en fö-

retagare själv måste rätta till.

– För att få lika mycket behöver 

företagaren utöver pensionsavgif-

terna pensionsspara frivilligt, ca 

4,5 procent av sin lön.

IT-företagarens 
Mikael Östberg är 
en engagerad pen-
sionssparare.

Den lagstadgade 
pensionen är inte 
tillräckligt stor för 
företagare. Där-
för borde de själva 
spara mera, säger 
pensionsspecialist 
Monica Petersson.

Svenskarna  
tar för lätt på  

risker.

berg ville ha ordning på sin pen-

sion, men blev besviken på de råd 

han fick på banken.

– Sedan tog jag kontakt med en 

försäkringsmäklare. Jag fick unge-

fär 50 A-fyror hem för att förundra 

mig över och en uppmaning att be-

tala hutlösa fem procent i förmed-

lingsarvode. Jag övergav finans-

firmorna och beslöt att skapa min 

pension själv, säger Östberg och 

skakar på huvudet.

I millennieyran bekymrade den 

unge Östberg sig inte för pensionen. 

Avsikten med egen firma var att fi-

En stor pension skapar man själv 

Pensionen är inte ett problem för 

alla småföretagare. Bland IT-fö-

retagarna i Stockholm sköter man 

om pensionsavgifter och frivilligt 

pensionssparande - det går bättre 

än någonsin och antalet mikroför-

etagare har skjutit i höjden de se-

naste åren.

För IT-konsulten Mikael Öst-
berg, som arbetar i sitt eget aktie-

bolag, är eget pensionssparande en 

passion. Allt började med att Öst-



Små inkomster, stora 

I FINLAND har företagare rätt till 
nästan alla samma socialförmå-
ner som löntagare. Företagarens 
sociala trygghet är dock inte säker: förmånerna är små 

-I förhållande till inkomsterna är försäkringsav-

-
Harri Hellstén -

– Företagarens FöPL-försäkring är inte ens me-
-

den grundläggande sociala tryggheten som sköts av 
FPA. 

nansiera nattlivet i ungdomen. Nu, 

femton år senare, sparar trebarnsfa-

dern Östberg allt som blir över i akti-

er och kostnadsfria indexfonder.

 – Jag lägger undan minst 10 pro-

cent av min inkomst. Målet är 30 

procent, men det klarar jag inte all-

tid av. Jag borde ha börjat med det 

här för länge sedan.

SAMHÄLLET TAR NOG HAND OM EN 

På Pensionsmyndigheten vet man 

att många småföretagare inte kan 

spara. Ett sätt att öka inkomsterna 

som pensionär är att driva företaget 

vidare efter 65. Även om du börjar ta 

ut pension kan du driva företaget vi-

dare. 

– För de som kan och har möjlig-

het är det fördelaktigt eftersom man 

efter 65 års ålder betalar lägre socia-

la avgifter och får ett större jobbskat-

teavdrag, säger Monica Petersson. 

It-företagaren och forskaren kom-

mer fram till samma tanke, att all-

mänhetens ekonomiska kunnan-

de borde förbättras. Privatekonomi 

borde införas som ett obligatoriskt 

ämne i skolan.

Arbetstagare och 
företagare har inte 
samma sociala 
trygghet i Sverige 
heller. 

– Svenskarna tar för lätt på risker. 

Man tänker sig att samhället nog tar 

hand om en, om det går illa i livet, 

säger forskaren Lindquist.

Mats Eriksson, som har trettio 

år som företagare på nacken, påpe-

kar att man måste ha inkomster för 

att kunna spara. När skatterna äter 

upp företagets resultat, är det svårt 

för företagaren att betala lön till sig 

själv.

Erikssons restaurang- och cate-

ringbusiness försvåras av momsen. I 

Sverige är momsen en procentenhet 

högre än hos oss, dvs. 25 procent, 

som hör till de högsta inom EU. För 

fem år sedan lobbade Eriksson för en 

kampanj för en momssänkning ge-

nom att köra bil genom Sverige från 

Malmö till Kiruna och blogga om fö-

retagarnas liv. Kampanjen blev fram-

gångsrik.

Eriksson, som har en konstruktiv 

syn på världen, valdes till årets lob-

byist, och följande år bestämde sta-

ten om en lägre momssats för bran-

schen, 12 procent.

– Företagare inom restaurang-

branschen fick en ny möjlighet till 

social trygghet. 

Hål i skyddsnätet
I DEN SVENSKA socialförsäkringen 

-
-

vakaren Maria Boborg-Trané vid Små-

företagare också saknar annat än 
-
-

säkringen ger någon extra trygghet. 

-

delse för den sociala tryggheten.

-
sionsdagar de har att se fram emot.

-
-
-

förstår.  
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NEDERLÄNDERNA
Brexit ett hot
mot pensionssektorn
MÅNGA ÄR RÄDDA för att Storbritannien ska 
gå ut ur EU. Brexit väcker oro bland annat i
Nederländerna, som skulle förlora en vik-
tig bundsförvant i pensionsfondernas in-
tressebevakning.

Länderna har lobbat framgångsrikt 
inom EU för att hålla pensionsfonderna 

Europeiska försäkrings- och tjäns-
tepensionsmyndigheten EIOPA planerar 
emellertid ett nytt solvensregelverk, och 
Nederländerna behöver igen brittisk hjälp
för att motverka det.

Om det nya regelverket införs, blir pen-
sionsfonderna tvungna att öka sina buf-
fertfonder. I praktiken kan det också leda
till en övergång från ett förmånsbestämt

PUERTO RICO
Det offentliga 
pensionssystemet

g

nästan i konkurs
p yy

DET AUTONOMA OMRÅDET Puerto Rico, som 
hör till USA, har drivits in i en allvarlig 

-
re kallas redan för USA:s Grekland. 

Den svaga ekonomin förvärras av att
-

torn nästan är i konkurs. Ur systemet har 
-

-

-
-

re än inkomsterna och pengarna hotar ta 
slut snabbt.

-

genomdriva reformerna.

KANADA
Premiärministern återkallar
höjningen av pensionsåldern
DEN LIBERALA premiärministern Justin Tru-
deau har lovat återkalla sin föregångares 
beslut om höjning av pensionsåldern.

Stephen Harpers konservativa regering

utelämnat planen ur sin första budget.
Enligt Trudeau skulle en höjning av pen-

sionsåldern ha varit en simpel lösning på 
ett komplext problem. Trudeau konstate-
rade att jurister och bankirer inte kan jäm-
ställas med dem som har ett fysiskt ar-
bete.

Regeringen som tillträdde i slutet av år 

radikala beslut. Den har bland annat för av-
sikt att legalisera cannabis för nöjesbruk 
nästa år och strama åt beskattningen av 
stormrika personer.

Jorden
runt

Kari Lindstedt
Informatiker

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och 
presentationer av pensionssystemen i andra länder.
Läs mer på www.etk.fi
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STORBRITANNIEN
Recession i 30 år
för ungdomar
ENLIGT DEN BRITTISKA tidningen The Gu-
ardian har  Generation Y, som föddes på 

-
-
-

-
-
-

-

SVERIGE
Invandringen stärker 
pensionssystemet 

g

ENLIGT EN RAPPORT från Pensionsmyndig-
heten stärker asylinvandringen det svens-
ka pensionssystemet.

asylsökande är relativt unga och de kom-
-

ter under en lång tid.
Invandringen minskar sannolikheten 

-

-
-

elpensioner. Enligt uppskattning är med-

än idag.

Pensionen består av många 
delar
UNDER DE SENASTE tio åren har det norska 
pensionssystemet reformerats i grunden. 

-

-
ster.

-
-

-

-
-

-

-

-
-

ningen.

-

-
-

-
sionskassor. 

NORGE
Invånarantal: 
Förväntad livslängd:

Pensionsålder:
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Under kalla  
kriget
En ung, saklig Jörn 
Donner som skrev en 
ny bok om vårt land 
och rapporter från 
både Berlin och Do-
nau. Insiktsfullt och 
engagerat utan sen-
sationssökande. Jag 
är kanske nostalgisk 
för att reportagen 
beskriver min barn-
domstid, men jag 

tycker de fortfarande är läsvärda tidsdokument. 
De handlar om det landskap som jag som barn 
åkte bil igenom. Från Turkiet genom det kalla kri-
gets Europa på väg till Finland på sommarlov. 

Strindbergs  
noveller
August Strindberg res-
te till kontinenten för att 
dokumentera den nya 
moderna värld som väx-
te fram för drygt hundra 
år sedan. Han sparade 
inte på sig själv. Cykel-
färder ut på landsbygden 
varvades med att stude-
ra hypotekslåneräntor 
och moderna lantbruk-

-
en och individer. Han dissekerade äktenskapet 
som en ekonomisk ekvation, kvitto för kvitto. In-
tensiteten ökar och går över i något som närmar 
sig vansinne. Läsvärt och vasst, men ojämnt.  

Jörn Donner:
Rapport från Berlin
Söderström & C:o  

Framtidens konturer
Stefan Björkman läser mycket, gärna på originalspråket. I samhällsreportage ska 
historien möta nutid och framtidens konturer gå att ana sig till.

VEM?
Stefan Björkman

Ålder:
Utbildning:  
diplomingenjör
Arbete: vd för Etera 
Nära hjärtat:  

 
framtidstro
Bok som väntar:  
Amin Maalouf:  
Samarkand. 

August Strindberg:

Albert Bonniers  

Sista ordet på 
Sovjetunionen
Ryszard Kapuscinski är i 
en klass för sig. Reporta-
geböckerna om shahens 
och Haile Selassies fall är 
små juveler. Ögonblicks-
bilder, egna insikter blir 
kortfattad, elegant och 
lättfattlig prosa. Den ex-
tra kryddan är att han 
skrev om diktaturernas 
fall hem till folkrepubli-

ken Polen. Så här gör man motstånd och revo-
lution. Samtidigt varnade han om det oundvik-

Imperium

dödsryckningarna. 

Ryszard Kapuscinski:
Imperium 

 

Historien är inte 
slut
Amerikanen Robert Kap-
lan rapporterade om 

senare. Reagan och den 
äldre Bush hade bytts 
mot Clinton. Kändistän-
karen Francis Fukuyama 
påstod att historien ta-
git slut i och med att det 
kalla kriget avgjordes. 

Matchen mellan stormakterna var över. Inget 
verkade kunna utmana västvärlden med USA 
som enda supermakt. Kaplan rapporterade nyk-
tert och lågmält om att detta inte stämde. 

The Ends of the Earth berättar om stater där 
lag och ordning inte längre fungerar. Vi har inte 
vunnit, historien är inte slut. 

Robert E. Kaplan:
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18 600
 I FJOL GICK 18 600 PERSONER i 

pension på grund av arbets-
oförmåga. Invalidpension en-
ligt arbetspensionssystemet 

-
soner. Om sjukpension från 
FPA räknas med, är antalet 

EU-kommissionen är 
 

arbetspensionsreform
EUROPEISKA KOMMISSIONEN gav 
EU-länderna i maj årets rekom-
mendationer om sysselsättnings-
politiken och den ekonomiska po-

månaderna.
Enligt kommissionen uppfyl-

ler Finland tills vidare kriterierna 
i stabilitets- och tillväxtpakten, 
fastän t.ex. bruttoskulden utveck-
las på ett oroväckande sätt. Det 
innebär dock ingen striktare styr-
ning av Finlands ekonomi.

I och med att Finland kom-
mer att ha en pensionsreform 
gav kommissionen ingen re-
kommendation om pensionerna.  
Kommissionen är huvudsakligen 
nöjd med pensionsreformen, som 

och tillräckliga pensioner.
I rekommendationerna nämns 

däremot social- och hälsovårds-
reformen, lokala avtal på arbets-
marknaden och främjande av kon-
kurrensen inom detaljhandeln.  

www.etk.fi

Färre invalidpensioner tack vare 
arbetspensionsrehabilitering
ARBETSPENSIONSREHABILITERINGEN, dvs. yrkesinriktad 
rehabilitering som arbetspensionsförsäkrarna erbjud-
er, har funnit sin plats i arbetslivet.

-
-

året innan. 
Arbetspensionsrehabiliteringen gav verkligt goda re-

sultat. Tre av fyra rehabiliteringsklienter var i arbets-

procent i arbete.

arbetspensionssystemet. Redan idag kan man se att an-
talet rehabiliteringsklienter överstiger antalet nya inva-
lidpensionstagare inom några år. Hos vissa arbetspen-
sionsförsäkrare har det redan nåtts.

och arbetspensionsrehabilitering fortsätter som under 
de senaste åren, kommer antalet rehabiliteringsklien-
ter att överstiga antalet nya invalidpensionstagare före 
utgången av årtiondet, säger direktör Eero Lankia på 
Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Om en person tack vare rehabiliteringen arbetar 
knappt två år till kompenseras de kostnader som ar-
betspensionssektorn annars skulle få betala som inva-

Av alla som slutförde arbetspensionsrehabilitering 
-

cent i full invalidpension. Det var färre än någonsin förr.

att besluten om att bevilja arbetspensionsrehabilitering 
har ökat och besluten att bevilja invalidpension minskat. 
Enligt lagen ska möjligheterna till arbetspensionsreha-
bilitering nu alltid utredas före beslut om invalidpension. 

-
-

 

Elo
 Ekon. mag. Johanna Hämäläi-

nen har utnämnts till utvecklings-
chef för arbetshälsa i Vasa. Hon 
ansvarar för att stödja Elos kundfö-
retag i deras utveckling av arbets-
hälsan i Österbotten. Hon har tidi-
gare arbetat som personalchef på 
Citec Oy Ab.

 Med. dr, specialistläkaren i före-
tagshälsovård och arbetsmedicin 
Kari-Pekka Martimo har utnämnts 
till sakkunnigläkare vid Elo fr.o.m. 

-
betshälsoinstitutet, där han har ar-
betat som ledande överläkare.

Ilmarinen
 Ekon. mag. Heidi Koskinen har 

utnämnts till placerings- och eko-

Hon ansvarar för administrationen 
av Ilmarinens placeringsverksam-
het och bolagets externa redovis-
ning. Hon har tidigare arbetat som 
placeringsadministrationsdirektör 
vid Ilmarinen.

 Ekon. mag. Marjo Lummelah-
ti har utnämnts till avdelningschef 
på Ilmarinens ekonomiavdelning 

-
re arbetat som huvudbokförare och 
systemchef på Ilmarinen.

Arbetspensionsförsäkrarna Tela
 Magistern i förvaltningsveten-

skaper Elina Laavi har utnämnts till 
chef för samhällsrelationer på Ar-
betspensionsförsäkrarna Tela. Hon 

där hon har arbetat som direktör 
med ansvar för stadens intressebe-
vakning och sysselsättnings- och 
näringsärenden. Före det har hon 
bl.a. arbetat som ministermedarbe-

31

AKTUELLT

UTNÄMNINGAR

A
ns

si
 K

er
än

en

http://www.etk.fi


Suomen työeläkkeensaajat 2015
Arbetspensionstagare i Finland 2015
Earnings-related pension recipients in Finland 2015

2016

05

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Sosiaaliturva 2016
Socialskydd
Social Protection

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Eläketurvakeskuksen
taskutilasto
2016

2016

04ELÄKETURVAKESKUKSEN
TILASTOJA

Suomen työeläkevakuutetut 2014
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2014

Persons insured for an earnings-related pension in Finland 2014

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Sosiaaliturva 2016
Socialskydd
Social Protection

2016

01

Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2015
Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2015

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions

Sosiaaliturva 2016
Socialskydd
Social Protection

2016

02

Kansaneläkelaitos
Folkpensionsanstalten
The Social Insurance
Institution of Finland

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen
työeläkejärjestelmässä
Pensioneringsåldern inom
arbetspensionssystemet i Finland

Effective retirement age in the Finnish
earnings-related pension scheme

2016

03
STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Arbetspensionsta-
gare  

Publikationen inne-
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-
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Arbetspensionsför-
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-

alla personer i åldern 
 

-
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Serie:  

Pensioneringsål-
-

Finland

I publikationen stude-
ras pensioneringsål-

-
neringsåldern. I publikationen presenteras 

Författare: Jari Kannisto
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