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Painotuote, 441-619

DET SÄGS att människor är rädda för förändring. Trots det ropar man efter förändring 

överallt, hela tiden.

Inom arbetspensionssektorn har man inte varit räddhågsen, utan arbetspensio-

nen har under hela sin existens slipats och anpassats till förändringarna i samhäl-

let. Ändå är kärnan densamma: du får arbetspension för ditt arbete. Efter en kort-

varig avvikelse är dess tillväxttakt också igen 1,5 procent av årslönen.

FOLKET upplever ändå att arbetspensionen hela tiden ändras på något sätt, och de 

ständiga ändringarna föder osäkerhet och misstroende.

Medan ständig förnyelse inom många branscher ses som ett livsvillkor, upplevs 

ändringar av arbetspensionen nästan som ett svek.

FÖRÄNDRAS ELLER INTE? I och för sig är frågan irrelevant, eftersom det ofta inte finns 

något alternativ. Jag påstår ändå att de ändringar av arbetspensionen som träder 

i kraft vid årsskiftet inte är väldigt stora, trots att de är nödvändiga. 

Stort, nästan storartat, är däremot att grundidén med arbetspensionen inte har 

förändrats sedan 1960-talet. Lika storartat är det att beräkningsformeln för pensi-

onen inte är beroende av hur och för vilket slags arbete man får sin lön. Allt arbete 

duger – och alla som arbetar duger.

PÅ ARBETSPENSIONSDAGEN i november diskuterades de förändringsbehov som bl.a. 

invandringen för med sig i arbetslivet och konstaterades att arbetspensionen också 

i den nya situationen fungerar som sådan.

Om de nya finländarna bidrar med avgifter till pensionssystemet är det bra. 

Vi klarar av de framtida pensionsansvaren, och de som kommer kan 

genast vara en vitaminspruta för arbetspensionssystemet i det åld-

rande Finland – och garanterat också för det finländska arbetslivet. Kati Kalliomäki
chefredaktör
E-tidskrift: työeläke-lehti.fi
Twitter: @KatiKalliomaki
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I
nvandring behövs, eftersom be-

folkningen i arbetsför ålder mins-

kar i Finland.

Ju snabbare de utlandsfödda får 

jobb, desto bättre är det för både dem 

själva och för arbetspensionssyste-

met, fastslog deltagarna i dagens pa-

neldiskussion, som leddes av journa-

listen Abdirahim "Husu" Hussein.

Hussein anser att integrationsut-

bildningen alltför ofta går ut på att 

lära sig att fylla i blanketter. Eilina Gu-
satinsky, chefredaktör för den rysk-

ALLA BEHANDLAS LIKA
Invandringen blev det sammanfattande temat på Arbetspensionsdagen.  
Vi förändrar samhället tillsammans.

språkiga tidningen Spektr, underströk 

att man borde komma loss från den 

gamla ”uppifrån ned” -modellen.

Det skulle vara mycket effektivare 

om invandrare engagerades i att in-

tegrera sina landsmän.

Avfallshanteringsbolaget Lassila 

& Tikanoja är känt för att aktivt ha bi-

dragit till att skapa integrationstjäns-

ter och arbetsplatser för människor 

av utländsk härkomst.

– Vi vill integrera flyktingar i det 

finska samhället genom arbete. In-

TEXT: KARI LINDSTEDT  FOTO: VESA LAITINEN

-

Invandringen är välkommen

tegrationsutbildning som inte leder 

till ett yrke gör att integrationen blir 

långsam, sade direktör Jorma Mik-
konen, som ansvarar för samhälls-

relationer på L & T.

MAN TALAR OFTA om invandrare som 

en stor grupp, fast människor kom-

mer till Finland av många olika skäl. 

På Arbetspensionsdagen efterlystes 

hänsyn till olikheter. 

Överaktuarie Liisa Larja från Sta-

tistikcentralen påpekade att integra-

tionsutbildningen inte alltid behöver 

direkt ta sikte på arbetsmarknaden.

– Utbildningsnivån går särskilt 

starkt i arv bland personer med ut-

ländsk bakgrund. Därför är det vik-

tigt att i synnerhet stöda lågutbildade 

föräldrar så att de ska kunna hjälpa 

och stöda sina barn med skolgången.

HUR BEHANDLAS invandrare inom ar-

betspensionssystemet – spelar det 

någon roll varifrån man kommer? 

Befolkningsstatistik
●

●

●

-

●
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Jukka Rantala karaktäriserade arbetspensionen som en mästare 
på att anpassa sig.  

Paneldiskussionen om invandring leddes av Abdirahim Hussein. 
Deltagare fr. v. Eilina Gusatinsky, Mikko Kautto, Liisa Larja och Jorma Mikkonen.

av seminariet att arbetspensionens 

grundprincip är synnerligen anpass-

ningsbar. Med tanke på pensionstill-

växten spelar det ingen roll vad man 

har för jobb eller vem man är. 

– Arbetspensionssystemet är helt 

neutralt, det frågar inte efter medbor-

garskap eller etnisk härkomst, sade 

Kautto som en fortsättning på Ran-

talas tanke.

Rent ur arbetspensionssystemets 

synvinkel är invandringen i sig ett 

neutralt fenomen. Ju mer invandrar-

na arbetar, desto positivare blir det.

– Om en person inte arbetar, upp-

står det inte heller något arbetspen-

sionsansvar. Invandrare som arbetar 

medför däremot premieinkomst i ar-

betspensionssystemet.

Enligt Kautto vill många invand-

rare ha information om pensioner.

– Arbetspensionssystemet har 

drag som är lysande med tanke på 

dem som kommer till Finland, t.ex. att 

det är heltäckande och obligatoriskt, 

försäkrade direktör Mikko Kautto
från Pensionsskyddscentralen.  

Pensionsskyddscentralens vd 

Jukka Rantala konstaterade i början 

Nettoinvandring
● -

●

●

●

– Till och med på kvartersrestau-

rangen där jag ibland äter har jag be-

rättat om pensionssystemet för per-

sonalen, när de har frågat om saken. 

När man har lyckats få fram informa-

tionen till en person kan den i bästa 

fall spridas till många fler. 
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ALLA BERÖRS AV 
FÖRÄNDRINGEN
Ingen går säker, säger 
Bruce Oreck.

TEXT: ANNE IIVONEN  FOTO: VESA LAITINEN

B
ruce Oreck, tidigare USA-ambassa-

dör i Finland, inledde Arbetspensi-

onsdagen med att väcka publiken 

att tänka på hur man ska möta förändring.

Han påminde om att ingen bransch eller 

yrkeskår är skyddad för den tekniska och 

digitala utvecklingen.

– Ingen kan undgå förändringen. Du 

kommer att bli störd. 

DAGENS TEMA, förändringen i samhället, be-

handlades både i föredrag och i workshops. 

Resultaten samlades in i en gemensam för-

ändringslåda.

Förändringar som inom en nära framtid 

ska ske inom arbetspensionssektorn berör 

inkomstregistret, omvälvningen i arbetsli-

vet och betoningarna i kommunikationen 

om pensionerna. Omvärlden förändras på 

ett mer komplicerat sätt än vi är vana vid 

att tänka. Vi är inte tillräckligt väl bered-

da på det.

– Du är inte längre smartast i rummet – 

och kommer aldrig mer att vara det, sade 

Oreck.

TUNNELSEENDE är typiskt för människan. Vi 

filterar bort störningar som enligt våra tidi-

gare erfarenheter inte är relevanta.  Hjär-

nan sorterar ut det som den uppfattar som 

onödigt.

– Förmågan att uppfatta mönster har 

hållit oss vid liv under evolutionens gång. 

Nu hindrar den oss att se störningarnas 

följder, sade Oreck.

DET FINNS ÄNDÅ någonting som bara 

människor, inte maskiner kan. Maskiner 

saknar emotionell intelligens.

– Datorn kan göra mycket för oss, men 

mänsklig kommunikation klarar de inte av. 

Den emotionella intelligensen och kre-

ativiteten är vår räddning i de snabba för-

ändringarna, sade Oreck. 

Bruce Oreck talade om den mänskliga hjärnans svårigheter att bemästra den ökande informationen. Vårt 
trumfkort är i alla fall den emotionella intelligensen.

Grupparbetsresultat på kort som fotograferades 
och lades ut på Twitter.

Till slut lades korten i en ”förändringslåda”.
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Pensionsreformen

I början av januari 2017 ändras 
pensionsåldersgränserna och 
intjäningen. Två nya pensions-
former, arbetslivspension och 
förtida ålderspension, införs.

TEXT PIA HANSSON  
FOTO ANTTI AIMO�KOIVISTO/LEHTIKUVA

TRÄDER 
I KRAFT

D
en kanske största ändringen som 

pensionsreformen för med sig är att 

den flexibla pensionsåldern 63–68 

år, som idag gäller för arbetspension, av-

skaffas. I stället införs en lägsta pensions-

ålder och en målsatt pensionsålder. Den 

lägsta pensionsåldern är 63 år och 3 må-

nader för dem som är födda år 1955. Sedan 

höjs den med tre månader om året tills den 

är 65 år för dem som är födda år 1962, 1963 

eller 1964. Efter det knyts pensionsålders-

gränserna till den förväntade livslängden. 

Om den fortsätter att öka, höjs den lägsta 

pensionsåldern med högst två månader 

om året. De som är födda år 1965 kan allt-

så ha en lägsta pensionsålder på 65 år och 

2 månader. 

Den som inte tar ut sin ålderspensi-

on genast vid den lägsta pensionsåldern 

får en uppskovsförhöjning till sin pensi-

on. Den målsatta pensionsåldern är den 

ålder då uppskovsförhöjningen motsva-

rar den minskning som omräkningen med 

livslängdskoefficienten medför. Ny pensi-

on kan man tjäna in tills man uppnår den 

övre åldersgränsen för försäkringsskyldig-

heten. Den är fem år högre än den lägsta 

pensionsåldern.

SAMMA INTJÄNINGSPROCENT  
FÖR ALLA

Efter reformen blir pensionstillväxten lika 

för alla, 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Det 

betyder alltså att de högre procentsatserna 

1,9 och 4,5, som gällt för dem som fyllt 53 

respektive 63 år, avskaffas. Under en över-

gångsperiod t.o.m. år 2025 tjänar ändå de 

som är 53–63 år gamla in pension enligt 1,7 

% av årsinkomsten.

Arbetstagare börjar tjäna in pension re-

dan vid 17 års ålder. För företagare är ål-

dersgränsen fortfarande 18 år.

PARTIELL ÅLDERSPENSION  
OCH ARBETSLIVSPENSION

Reformen innebär att deltidspension inte 

längre beviljas, men i stället införs en möj-

lighet att ta ut partiell förtida ålderspen-

sion vid 61 års ålder. Man kan alltså ta ut 

25 eller 50 procent av sin intjänade pensi-

on i förtid. Då görs en förtidsminskning på 

den delen av pensionen som man börjar ta 

ut. Det är också möjligt att ta ut partiell ål-

derspension vid sin lägsta pensionsålder 

eller senare. Då minskar pensionen inte, 

utan ökar.

En annan ny pensionsform som införs 

år 2017 är arbetslivspensionen. De som i 

minst 38 år har haft ansträngande och slit-

samt arbete kan få sin intjänade pension 

vid 63 års ålder. Kriterierna för ansträng-

ande och slitsamt arbete räknas upp i ar-

betspensionslagarna. För att få arbets-

livspension ska man också ha lite nedsatt 

arbetsförmåga. 

BROSCHYR, ANIMATIONER OCH  
TV�BLÄNKARE OM REFORMEN

De som har varit intresserade av pensions-

reformen har redan i två års tid hittat infor-

mation om den på webbplatsen pensions-

reformen.fi, från konsekvensanalyser till 

åldersräknare och animationer. En dryg 

månad innan reformen träder i kraft har 

650 000 personer födda åren 1955–1964 

fått hem en broschyr om reformen. Samti-

digt med utskicket visas också infoblänka-

re i tv och på sociala medier. 

De första åldersgrupper som berörs av reformen har fått en broschyr med posten.
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I STATISTIKEN grupperar och 

analyserar vi personer som får 

pension med hjälp av tre ter-

mer. För det första har vi samt-

liga pensionstagare, som inklu-

derar alla som får egen pensi-

on och/eller familjepension. 

Egenpensionstagare omfattar 

alla som får ålders-, sjuk- eller 

arbetslöshetspension, deltids-

pension eller specialpensioner 

för lantbruksföretagare. De som 

får familjepension räknas allt-

så inte som egenpensionstaga-

re. Som pensionstagare räknas däremot personer 

som får någon annan egen pension än deltidspensi-

on. Det beror på att det är ett villkor för att få deltids-

pension att man samtidigt arbetar, och därför räk-

nas deltidspensionärer som sysselsatta.

En och samma person kan samtidigt få pension 

med stöd av flera pensionslagar och enligt flera pen-

sionsslag.

 

STATISTIKFAKTA framställs i siffror. I slutet av år 2015 

fanns det sammanlagt nästan 1 541 000 pensionsta-

gare. Antalet ålderspensionstagare var 1 270 400, an-

talet sjukpensionstagare 222 000 och anta-let del-

tidspensionstagare 12 100. Efterlevandepension be-

talades till 256 300 personer och barnpension till 

18 900 barn. Siffrorna kan inte räknas ihop, eftersom 

en person kan få flera olika pensionsslag samtidigt. 

(Tabell 1)

Antalet ålderspensionstagare har ökat jämnt år 

för år. Samtidigt har övriga pensionsslag blivit min-

dre vanliga, när de förtidspensionsformer som ska-

pades på 1980-talet konsekvent har avskaffats (Fi-

gur 1).

Förtida ålderspension och individuell förtidspen-
sion (en form av sjukpension) var nya pensionsfor-

Tiina Palotie-Heino
Statistikchef
Pensionsskyddscentralen

Förtidspensionernas roll minskar
Pensionärernas antal och befolkningsandel ökar jämnt, fast man på senare 
år konsekvent har försökt avskaffa förtidspensioner.

mer som infördes inom den priva-

ta sektorn och inom folkpensions-

systemet år 1986.

Deltidspension infördes år 1987, 

först inom den privata sektorn. 

Sommaren 1989 infördes deltids-

pension, förtida ålderspension 

och individuell förtidspension 

också inom den offentliga sektorn. 

Åldersgränsen för deltidspension 

sänktes ännu år 1994 samtidigt 

som åldersgränsen för individuell 

förtidspension höjdes. Deltidspen-

sion var som populärast åren 

2002–2004, då ca 40 000 personer fick deltidspen-

sion. Individuell förtidspension betalades till som 

mest 63 400 personer år 1994. I början av 2000-talet 

höjdes åldersgränserna för alla förtidspension suc-

cessivt, och till slut avskaffades den individuella för-

tidspensionen.

Arbetslöshetspension infördes redan på 1970-ta-

let. Den var ett mycket populärt pensionsslag ända 

mot slutet av 2000-talet. På 2000-talet fick som mest 

58 000 personer arbetslöshetspension. I arbetspen-

sionsreformen år 2005 avskaffades arbetslöshetspen-

sionen för dem som är födda efter år 1949. De sista 

arbetslöshetspensionerna betalades ut i slutet av år 

2014.

Antalet sjukpensionstagare har minskat i en jämn 

takt efter år 2008. Det har minskat med mer än 51 000 

personer. Det har satsats mera på arbetsförmågan 

och arbetsmiljön än tidigare, och det syns. I synner-

het på grund av depression blir klart färre personer 

sjukpensionerade idag än tidigare.

I SLUTET AV år 2015 bodde det 1 438 800 pensionsta-

gare i Finland. Det motsvarar nästan 32 procent av 

befolkningen över 16 år. Under hela 1990-talet och 

så sent som i början av 2000 var andelen kring 28 

Pensionärernas 
andel av 

har minskat 
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li 
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procent, men efter det har den ökat jämnt år för år 

(Figur 2).

Samtidigt har det emellertid också skett en posi-

tiv utveckling. I alla åldersgrupper under 65 år har 

pensionärernas andel minskat. Av 55–59-åringarna 

var endast knappt 15 procent pensionerade år 2015, 

medan motsvarande andel år 1990 var mer än 37 pro-

cent. Också i åldersgruppen 60–64 år har pensionä-

rernas andel minskat betydligt under samma tids-

period. från 76 procent till 46 procent.

Hur är det då möjligt att pensionärernas andel av 

befolkningen över 16 år ökar samtidigt som andelen 

pensionärer i olika åldersgrupper minskar? Det be-

ror på befolkningsstrukturen.

BEFOLKNINGEN åldras i allt snabbare takt, och anta-

let personer som är äldre än 65 år ökar hela tiden. 

Då ökar också deras och pensionärernas befolk-

ningsandel.

Den huvudsakliga inkomstkällan för de flesta pen-

sionärer är den inkomstrelaterade arbetspensionen. 

Dess betydelse har ökat år för år. År 2015 fick 67 pro-

cent av de pensionerade männen endast arbetspen-

sion, liksom 51 procent av de pensionerade kvinnor-

na. År 2002 var motsvarande andel 56 procent bland 

män och 34 procent bland kvinnor.

Enbart minimipension, dvs. bara folkpension, fick 

106 100 personer, dvs. endast sju procent av alla pen-

sionärer. 

Pensionsskyddscentralen för statistik över arbets-

pensionstagarna och Folkpensionsanstalten över folk-

pensionstagarna. Av FPA:s och Pensionsskyddscen-

tralens uppgifter sammanställs årligen en gemensam 

statistik, där en person räknas en gång, även om hen 

får både folkpension och arbetspension. 

Statistik över pensionstagarna i Finland 2015. Fin-
lands officiella statistik, Pensionsskyddscentralen och 
Folkpensionsanstalten 2016

Egenpensionstagare 

Pensionstagare 

Samtliga pensionstagare 

Pensionstagare i statistiken

 

Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga

5 600

40 076

Barnpension

9

http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Statistik_over_pensionstagarna_i_finland_2015.pdf


Enligt Pensionsskyddscentralens inofficiella kalkyl skulle de fonderade 
pensionspengarna, 180 miljarder euro, i en euros slantar fylla ca tre 
Joakim von Ankas pengabingar.

TEXT: HEIKKI TIKANMÄKI  ILLUSTRATION: JOUKO OLLIKAINEN

Vad är mycket pengar?

VAD SKA FONDERNA 
RÄCKA TILL FÖR?

H
ur mycket är mycket? Mängden pengar 

måste  ses i proportion till vad man ska 

få för den. Om man vill gå på restau-

rang, är 100 euro redan en trevlig sum-

ma. Köper man en bostad, märker man knappt 

om priset ändras med en hundralapp.

I arbetspensionsfonderna finns för närvarande 

lika mycket pengar som pensionsutgiften för ca 

sju år, med andra ord ett belopp som motsvarar 

drygt två års lönesumma. Om bruttonationalpro-

dukten tas som måttstock, uppgår pensionspeng-

arna till drygt 85 procent av all värdeökning som 

produceras i Finland under ett år. På goda grun-

der kan vi alltså säga att det finns mycket pengar.

I PROPORTION TILL BEHOVET

I den offentliga debatten hänvisar man då och då 

till de stora fonderna och hittar på alla möjliga 

UNDER LUPPEN
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intressanta användningsändamål för de gemen-

samma pensionspengarna. Ungefär när denna 

text publiceras torde riksdagen livligt debattera 

ett medborgarinitiativ till bättre pensionsindex.

Fonderna är emellertid inte särskilt stora, om 

man ser till det kommande behovet. Inom det 

finländska arbetspensionssystemet finns för när-

varande intjänade pensionsrätter för ca 640 mil-

jarder, om Pensionsskyddscentralens långsiktiga 

avkastningsantagande används som ränta.

Av de löpande och intjänade pensionerna skul-

le 28 procent kunna betalas med de pengar som 

finns i fonderna och den framtida avkastningen 

på dem. Det betyder att nuvarande och framtida 

arbetande generationer måste stå för 72 procent 

av de redan intjänade pensionerna. Utöver dessa 

betalar de alla pensioner som intjänas i framti-

den. Det här kallas ett delvis fonderande system.

UTGIFTERNA ÄR STÖRRE ÄN AVGIFTERNA

På hela arbetspensionssystemets nivå har det un-

der de senaste två år rått en sådan situation att 

premieinkomsten (inklusive statsandelar enligt 

vissa pensionslagar) har varit mindre än sum-

man pensioner som skulle betalas ut. Det är ing-

en tillfällighet, utan ett tillstånd som förorsakas 

av att pensionssystemet mognar och som blir 

bestående. 

Så småningom närmar vi oss en situation där 

de flesta pensionärer har tjänat in arbetspension 

under hela sin yrkesbana. I fortsättningen är det 

meningen att den del av pensionsutgiften som 

överstiger pensionspremieinkomsten finansieras 

med avkastningen på pensionsfonderna.

Det är förnuftigt att eftersträva en jämn av-

giftsutveckling inom pensionssystemet. Om man 

vill att pensionsfondernas sänkande inverkan 

på pensionsavgiften är så jämn som möjligt, ska 

pensionsfonderna hållas på en stabil nivå i för-

hållande till finansieringsunderlaget. Då ska pen-

sionsfonderna öka i takt med att inkomstnivån 

ökar, och den del av avkastningen som överstiger 

inkomstnivåns ökning kan användas till utbetal-

ning av pensioner på ett hållbart sätt. 

Det finns förstås också andra vettiga svar på 

frågan vad pensionsfonderna ska räcka till för. 

Det väsentliga är att fonderna och de framtida 

De fonderade pengarna  
 

 ska tillsammans räcka till 
 för att bekosta pensionerna.
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ler pensionsutgiften med att ändra 

avgiftsnivån. Det skulle leda till en 

ojämn och svårförutsebar avgiftsut-

veckling.

LÅG NATIVITET

I konsekvensanalyserna inför pen-

sionsreformen uppskattades att Ar-

PL-avgiften skulle kunna hållas vid 

24,4 procent i årtionden. I känslig-

hetsstudien togs förvisso också med 

både högre och lägre avgiftstrender.

Efter konsekvensanalyserna har 

det dock hopats mörka moln på him-

len. Ekonomin har inte börjat åter-

hämta sig som förväntat och nativi-

teten ligger också på en exceptionellt 

låg nivå. Dessutom är räntenivån 

exceptionellt låg, varför realavkast-

ningsantagandet som Pensions-

avgifterna tillsammans ska räcka till 

för att finansiera pensionerna utan 

orimligt stora avgiftshöjningar se-

nare i framtiden.

Pensionsfonderna har också an-

dra uppgifter än att dämpa trycket 

att höja avgifterna på lång sikt. Om 

fonderna saknades helt, skulle man 

vara tvungen att omedelbart reage-

ra på förändringar i lönesumman el-

Skribenten tekn. dr 
Heikki Tikanmäki 
är utvecklings-
chef på Pensions-
skyddscentralen. 
Han är medförfatta-
re till rapporten om 
pensionssystemets 
framtid.

 

Heikki Tikanmäki, utvecklingschef, PSC

K
aroliina Paatos
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Figur 1: 

i procent, åren 2005–2085

 Utgi�          Avgi�

MED REALAVKASTNING avses den del av placerings-
avkastningen som överstiger konsumentprisernas 

Faktisk avkastning rapporteras typiskt i nomi-
-

tionen. När utfallet av avkastningen jämförs med 
Pensionsskyddscentralens avkastningsantaganden, 

-
iska centralbankens långsiktiga mål är att hålla in-

-

-

YTTERLIGHETERNA i fråga om fondering av pensioner är ett fullt fonderande 
system och ett fördelningssystem. Arbetspensionssystemet i Finland är delvis 
fonderande och placerar sig alltså mellan ytterligheterna. Fonderingsgraden 

I ett fonderande system betalas pensionerna till varje generation ur en fond 

dem. I ett fördelningssystem betalar varje generation pensionerna till före-
gående generationer.

än i ett fördelningssystem, vilket beror på avkastningen på pensionsfonderna. 
-

kastning. För de generationer som tjänar in pension när ett pensionssystem 
-

skyddscentralen använt i sina be-

räkningar i de nyaste kalkylerna har 

sänkts med en halv procentenhet till 

tre procent för de närmaste tio åren.

Enligt Pensionsskyddscentralens 

nyaste långtidsprognos kommer en 

ArPL-avgift på 24,4 procent inte att 

räcka till på 2020-talet, utan mot slu-

tet av decenniet kommer man att till-
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Långsiktig prognos
●

●

-
-

● -

-

Källa: Rapporten Lakisääteiset 
eläkkeet – pitkän aikavälin laskel-

fälligt behöva en avgift på högst 24,8 

procent. Störst är trycket att höja av-

giften dock efter mitten av århundra-

det, då den arbetsföra befolkningen 

börjar minska på grund av låg nati-

vitet. Det senare höjningstrycket kan 

dock avhjälpas, om nativiteten stiger 

eller utvecklingen annars är positiva-

re än förväntat.

INGA ÖVERLOPPS PENGAR

Man kan med rätta påstå att pen-

sionsfonderna är stora. Men som 

den långsiktiga studien visar, finns 

det inga lösa pengar i pensionssys-

temet som man kortsiktigt kunde ta 

av för olika projekt, även om de i sig 

är värda att stödjas.  Däremot behövs 

pensionsfonderna för att hålla pen-

sionsavgifterna på en skälig nivå på 

lång sikt. 

Enligt dagens bedömningar kom-

mer finansieringen av pensionerna 

ändå att medföra utmaningar för de 

framtida generationerna.

Rapporten Lakisääteiset eläkkeet – 
pitkän aikavälin laskelmat 2016 kan 
läsas på webbplatsen www.etk.fi.

FINLAND FJÄRDE
Finlands pensionssystem kom på �ärde plats i den internatio-
nella Mercer Global Pension Index-jämförelsen. 

MELBOURNE MERCER Global Pension Index 

är en årlig internationell jämförelse mellan 

pensionssystemen. I höstas gjordes den för 

åttonde gången. I år deltog 27 länder i jäm-

förelsen.

De enligt jämförelsen bästa pensions-

systemen i världen finns fortfarande i 

Danmark och Nederländerna. Australien 

kom på tredje plats. Finland bättrade sin 

position med två steg förbi Sverige och 

Schweiz.

TILLFÖRLITLIGAST OCH TRANSPARENTAST

I år utvärderades det finländska systemet 

för första gången enligt den nya lagstift-

ningen som träder i kraft år 2017. Enligt jäm-

förelsen har Finland världens tillförlitligaste 

och transparentaste pensionssystem.

– Finlands placering stärktes på grund 

av beslutet att ändra åldersgränserna i ar-

betspensionslagarna. Tillsynen och ad-

ministrationen av pensionssystemet är 

fortfarande en styrka hos Finland, bedö-

mer direktör Mikko Kautto på Pensions-

skyddscentralen.

I Mercer-indexet utvärderas pensions-

systemen i olika länder med utgångspunkt 

i pensionernas tillräcklighet, systemets 

hållbarhet och administrationens tillför-

litlighet.

Finland placerade sig i den bästa tredje-

delen i samtliga kategorier och fick redan 

för andra gången det bästa resultat i den 

del som utvärderade tillförlitligheten hos 

och insynen i pensionssystemens adminis-

tration. 

TEXT ANTTI KARKIAINEN

Tre kategorier
●

●

●

●

ANNE IIVONEN

Finland etta i transparens

-

-

ANNE IIVONEN

i internationell pensionsjämförelse

Källa & närmare information: www.mercer.com/globalpensionindex
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Hur höga är våra pensionsavgi�er jämfört med andra länder?  
Kan de sänkas eller måste de höjas för att öka Finlands konkurrenskra�?  

TEXT OCH DATA MIKA VIDLUND
ILLUSTRATION JOUKO OLLIKAINEN

JÄMFÖRELSE AV PE
FINLAND PÅ EUROPEISK MEDELNIVÅ

INTERNATIONELLT
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NSIONSAVGIFTERNA
Mika Vidlund, Antti Mielonen, 
Marja Kiviniemi och Niko 
Väänänen har studerat arbets-
givarnas och arbetstagarnas 
pensionsavgifter i olika länder. 
Rapporten kom ut i november.
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I 
konkurrenskraftsavtalet ingår en sänkning av ar-

betsgivarens andel av ArPL-avgiften åren 2017–

2020. I gengäld höjs arbetstagarens arbetspen-

sionsavgift steg för steg med sammanlagt 1,2 

procentenheter. Som ett ytterligare sätt att kom-

ma ur det svåra ekonomiska läget har det bland 

annat föreslagits en tillfällig sänkning av arbetspensi-

onsavgiften. 

VEM BETALAR VAD?

Med det som bakgrund ställer sig oundvikligen frågan 

på vilken nivå våra pensionsavgifter är jämfört med an-

dra länder.

Vad betalar arbetstagare och arbetsgivare på annat 

håll? Svar finns i Pensionsskyddscentralens rapport om 

den totala pensionsavgiftsnivån i olika länder, som kom 

ut i november. Här följer några plock ur resultaten.

OLIKA PENSIONSSYSTEM I OLIKA LÄNDER

I en jämförelse mellan olika länder är det viktigt att be-

akta varje lands särdrag. Med tanke på arbetspensions-

systemet i Finland är det viktigast att beakta att systemet 

är så gott som heltäckande. Arbetstagarnas intjäning av 

lagstadgad arbetspension begränsas inte med löne- el-

ler pensionstak. Hos oss omfattar det lagstadgade pen-

sionssystemet i praktiken alla som förvärvsarbetar, ock-

så företagare.

I de andra länderna i jämförelsen måste den lagstad-

gade pensionen ofta kompletteras med ett antal tilläggs-

pensionsarrangemang för att uppnå samma pensions-

skydd. Till exempel i Danmark och Nederländerna har 

det inkomstrelaterade pensionsskyddet ordnats genom 

arbetsmarknadspensioner som gäller enskilda arbetsgi-

vare eller fackförbund. 

Internationella jämförelser begränsar sig vanligtvis 

till det lagstadgade pensionsskyddet, och arbetsmark-

nadspensionerna, som i många länder spelar en betydan-

de roll för det totala pensionsskyddet, lämnas utanför.

En mer jämförbar bild av kostnaderna för pensions-

systemen får vi genom att jämföra nivån av de totala 

pensionsavgifterna. Med det här avses de avgifter som 

tas ut av löntagare, arbetsgivare och företagare för att fi-

nansiera lagstadgade pensioner (den s.k. I pelaren) och 

kompletterande arbetsmarknadspensioner (den s.k. II 

pelaren) och statens, dvs. skattefinansieringens andel.

FINLANDS PLACERING 

Om man endast jämför de lagstadgade avgifterna är av-

giftsnivån i Finland näst högst efter Österrike, vilket re-

dan säger mycket om hur pensionsskyddet bygger på 

lagstadgad trygghet. Om man däremot jämför de totala 

pensionsavgifterna, placerar Finland sig på medelnivå 

(figur 1).

Pensionspremieinkomst
i proportion till BNP år 2014, %.
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Avgiftsnivån i proportion till bruttonationalprodukten är ca 

13 procent i Finland. Sverige och Norge klarar sig på litet min-

dre (12,8 %) och Danmark leder fyrklövern med sin högsta av-

giftsnivå (16 %). Dessa fyra länder bildar ytterligheterna i jäm-

förelsegruppen.

Man bör inte fästa alltför stor uppmärksamhet vid ordningen. 

Placeringen variera en del redan beroende på vilket nyckeltal som 

används. Till exempel i förhållande till löntagarersättningarna 

är avgiftsnivån lägst i Schweiz, där lönerna är höga.

Utöver pensionssystemets uppbyggnad, omfattning och nivå 

finns det skillnader mellan länderna i fråga om hur mycket fonde-

rade tillgångar som kan användas till att finansiera pensionsutgif-

ter det finns i pensionssystemet. Systemet kan också finansieras 
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I Finland försöker man  hålla 
arbetspensionsavgi�erna i 
styr genom att fondera 
 pensionspengar och höja 
pensionsåldern. Finlands 
näringsliv EK och löntagar-
organisationen FFC anser  
att man klarar av att täcka 
pensionsansvaren.

ENLIGT ORGANISATIONERNA behöver varken 

– Vi har klarat av ansvaren för arbetspen-

-
Ilkka Oksala

-
-

-

Saana Siekkinen

-

-

FONDERNA LAGOM STORA

-
-

-

AVGIFTEN ÄNDRAS ENLIGT BEHOV

-

-

-

-

-
-

-

Saana Siekkinen, FFC.Ilkka Oksala, EK.

med lån, som i Frankrike. Skillnaderna 

i kostnadsnivå mellan länderna förkla-

ras naturligtvis också av demografiska 

och samhällsekonomiska bakgrunds-

faktorer. 

Det viktigaste är att märka att skill-

naderna mellan länderna tydligt jämnar 

ut sig vid en mera heltäckande gransk-

ning. Ur arbetsgivarens och arbetsta-

garens perspektiv är det den totala av-

giften som ska betalas ur plånboken 

det viktiga – inte så mycket fråga om 

avgiften definitionsmässigt går till ett 

pensionssystem enligt I eller II pelaren. 

Ur den offentliga ekonomins perspektiv 

kan tolkningen förvisso vara en annan.

OLIKA ARBETSTAGAR� OCH  
ARBETSGIVARAVGIFTER

Jämförelsen visar att arbetstagaravgiften 

i Finland är minst efter Danmark i den 

grupp som jämförts (figur 2). I gengäld 

är arbetsgivaravgiften större endast i 

Sverige. Arbetstagaravgifterna är störst i 

länderna i Mellaneuropa. Till exempel i 

Tyskland och Schweiz är utgångspunk-

ten att arbetsgivar- och arbetstagarav-

giften är lika stora. 

Skattefinansieringens andel är störst 

i Danmark, där de lagstadgade arbetsta-

gar- och arbetsgivaravgifterna är nästan 

obefintliga. I arbetsmarknadspensioner-

na i Danmark är arbetsgivarens andel 

2/3 av avgiften och arbetstagarens 1/3, 

men den premieinkomst som samlas in 

genom dessa system utgör en relativt 

liten, om också ökande, del i en jämfö-

relse av totalpensionen. 

Skattefinansieringens andel är bety-

dande också i Tyskland, där det inför-

des ett tak på arbetspensionsavgiften år 

2004, och i Österrike, där avgifterna inte 

har ändrats sedan år 1988. Med tanke 

på kostnadsbelastningen på samhällse-

konomin är det motiverat att studera 

pensionsfinansieringen också utöver 

de avtalade arbetsgivar- och arbetsta-

garavgifterna. 

Skribenten Mika Vidlund arbetar  
som kontaktchef på Pensions-
skyddscentralen.  
Rapporten på www.etk.fi: What is the 
cost of total pension provision and 
who pays the bill? Cross-national 
comparison of pension contributions.

Fonderna måste avkasta mera

EK OCH FFC: VI KLARAR AV 
PENSIONSANSVAREN
TEXT BIRGITTA SUORSA/ UP
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Atypiska jobb är inte längre en tillfällig fas, som går över. Låga inkomster behöver inte i sig 
nödvändigtvis vara ett problem, men orimligt stora utgi�er är det. Människor som varit fattiga 
trots att de arbetat kan klara sig bättre när de blir pensionerade.

TEXT MIA HEMMING

Atypiska jobb är o�a en fattigdomsrisk

ARBETANDE FATTIGA

N
ågot mindre än en 

tredjedel av de 

15–64-åriga löntaga-

re som arbetade del-

tid gjorde det för att 

de inte hade hittat 

heltidsjobb. I synnerhet för dem är 

atypiska jobb en fattigdomsrisk. Fe-

nomenet förklaras av korttidsanställ-

ningar, inhyrningsjobb och andra 

oregelbundna jobb.

– Deltidsanställningar leder inte 

längre till heltidsjobb, utan är en allt 

mer bestående anställningsform. Och 

har man haft en liten lön, är ock-

så den inkomstrelaterade dagpen-

ningen och arbetspensionen små, 

säger specialsakkunnig Anna Jär-
vinen från SOSTE Finlands social 

och hälsa rf.

Järvinen är bl.a. sekreterare för 

nätverket mot fattigdom och ut-

slagning i Finland inom SOSTE och 

SOSTE:s representant som sakkun-

nigsekreterare i riksdagens fattig-

domsgrupp.

– Enligt bedömningar håller ar-

betsmarknaden i Finland på att delas 

in i olika skikt. Det finns de som kla-

rar sig bra på sin lön, vissa klarar sig 

någorlunda och en del av dem som 

har atypiska jobb klarar sig inte, be-

skriver Järvinen.

Som fattig definieras en ensambo-

ende person med en inkomst på min-

dre än 1 190 euro i månaden.

År 2014 fanns det 42 000 löntagare 

och 40 000 företagare, lantbruksfö-

retagare medräknade, som var låg-

inkomsttagare. Företagare drabbas 

alltså relativt sätt ännu oftare av en 

låg inkomstnivå än löntagare.

HÖGA BOENDEKOSTNADER

Juho Saari, professor i välfärdssoci-

ologi vid Östra Finlands universitet, 

påpekar att atypiska jobb i sig inte 

behöver vara ett problem. De räck-

er inte till för att bostadskostnader-

na är höga.

– Ökade hyreskostnader är ett pro-

blem för alla låginkomsttagargrup-

per i alla växande städer. I stället för 

att försöka avhjälpa atypiska jobb 

borde vi fundera på hur arbetande 

människor med låga inkomster kan 

garanteras boende till ett rimligt pris, 

betonar Saari.

Han har bland annat skrivit fle-

ra böcker om välfärden och välfärds-

staten.

Utgifterna för bostadsbidrag som 

Folkpensionsanstalten beviljar har 

också ökat i takt med hyrorna. Ett pro-

 

 
 

 
 Specialsakkunnig Anna Järvinen, SOSTE

Veikko Som
erpuro

Olli H
äkäm

ies

Anna Järvinen an-
ser att det med den 
nuvarande politiken 
är svårt att nå må-
let att minska an-
talet personer som 
löper risk för fattig-
dom och utslagning 

Juho Rantala anser 
att finländska pen-
sionärer klarar sig 
ekonomiskt ungefär 
som genomsnit-

ekonomi är inte den 
bästa, men inte hel-

blem med bostadsbidraget är ock-

så att den godkända hyresnivån är 

låg jämfört med marknadshyrorna. 

Många bostadsbidragstagare måste 

få utkomststöd som komplement 
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till det låga bostadsbidraget under 

långa tider.

– Högre bostadsbidrag medför ock-

så högre hyror. I stället borde man 

öka den statsfinansierade eller stats-

reglerade hyresbostadsproduktionen. 

Ökad konkurrens och större utbud 

skulle ge skäligare bostadshyror.

Saari stöder inte förbehållslöst tan-

ken att skära i bostadsbidraget för 

pensionstagare. Om det görs skulle 

en del antagligen få långvariga och 

betydande ekonomiska problem och 

leda till att fler ensamboende pen-

sionstagare blir tvungna att ty sig till 

utkomststöd.

– Utkomststödet är dock avsett som 

en tillfällig hjälp, inte som stöd för 

den normala försörjningen under ål-

dersdomen.

– I Finland finns det pensionärer 

som på 1980-talet trodde på den of-

fentliga maktens löften om skäliga 

kostnader för hyresbostäder. Därför 

försökte de inte skaffa sig en ägar-

bostad. Nu eller alldeles snart är de 

i svårigheter med sina bostadskost-

nader. Det finns skäl att utreda vil-

ka löften den offentliga makten ex-

akt gav om hyresbostäder till rimliga 

kostnader.

FLITFÄLLOR OCH BYRÅKRATI 

Höjda klientavgifter inom hälsovår-

den och dagvårdsavgifter höjs, fryst 

folkpensionsindex och minskade lä-

kemedelsersättningar försvagar låg-

inkomsttagares ställning.

Företagare med låga inkomster har 

svårt att få olika bidrag på grund av 

sin företagarstatus. De lågavlönade 

lyfts inte alltid ur fattigdomen även 

om de får fler arbetstimmar, eftersom 

utkomststödet samtidigt minskar.

– I vårt system finns många sådana 

här flitfällor och byråkratiska hinder, 

som inte sporrar till arbete, samman-

fattar Järvinen.

PENSIONERING EN LÄTTNAD

Nationalekonom Juha Rantala på 

Pensionsskyddscentralen påpekar 

att folkpensionen – och garantipen-

sionen – har skapats för att motverka 

fattigdom bland pensionärer. Arbets-

R
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Fler är undersysselsatta
I FJOL 

-

-

Mia Hemming

pensionen har i sin tur som ett mål 

att pensionären i skälig utsträckning 

ska kunna bibehålla sin tidigare kon-

sumtionsnivå.

– Folk- och garantipensionen 

innebär en viss lättnad för de fatti-

gaste. Deras ekonomi blir bättre än 

före pensioneringen. De blir mindre 

fattiga som pensionärer. Dessutom 

kommer pensionen regelbundet och 

säkert, vilket också är viktigt, säger 

Rantala.

Rantala forskar bland annat i pen-

sionärernas ekonomi.

Full folkpension är ca 634 euro i 

månaden. Garantipensionen tryggar 

en minimipension på ca 766 euro.

– De är alltså bättre än andra mi-

nimiförmåner. I en rapport om hur 

väl de grundläggande socialförmå-

nerna räcker till som Institutet för 

hälsa och välfärd gett ut bedöms att 

garantipensionen bättre möter bas-

behoven än andra minimiförmåner. 

Allvarliga problem med försörjning 

är mera sällsynta bland pensionä-

rer än andra låginkomsttagare, sä-

ger Rantala. 

Givetvis finns det också pensionä-

rer med låga inkomster för vilka fat-

tigdom skapar problem. Tiden som 

pensionär består också av olika livs-

skeden.

– En del klarar sig på garantipen-

sionen, andra inte. Det beror på livs-

situationen och på hälsotillståndet. 

En del har stora utgifter på grund av 

sjukdom. Det finns också skillnader 

i hur man upplever sin situation. En 

del upplever sig som fattiga för att 

de har låga inkomster medan andra 

inte gör det. 

Juho Saari vet att 
antalet fattiga ock-
så har ökat för att 
det har blivit vanli-
gare att bo ensam. 
Det finns inte minst 
två vuxna som de-
lar på de höga bo-
stadskostnaderna, 
bara en.
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SJUKPENSIONERINGARNA har 

minskat under de senaste år-

tiondena. Det har funnits en 

avsevärd positiv utveckling i 

synnerhet i fråga om sjukpen-

sioneringar på grund av sjuk-

domar i rörelseorganen och cir-

kulationsorganen.

Bättre hälsa hos befolkning-

en i arbetsför ålder kan betrak-

tas som en förklaring. Trots det 

har de socioekonomiska skill-

naderna i sjukpensionering hål-

lits nästa oförändrade.

DE SOCIOEKONOMISKA skillnader-

na i sjukpensionering varierar enligt ålder och orsak 

till arbetsoförmåga. Arbetstagare löper större risk 

än tjänstemän att bli sjukpensionerade på grund av 

sjukdomar i rörelseorganen, alkoholsjukdomar som 

grundar sig på psykiska problem och sjukdomar i cir-

kulationsorganen.

Skillnaderna var större i yngre åldersgrupper än 

äldre i nästan alla sjukdomsgrupper, fast sjuk-pen-

sionsfrekvensen var betydligt mindre bland yng-

re än äldre.

Däremot är de socioekonomiska skillnaderna i 

sjukpensionering på grund av depression rätt små. 

Bland 55–64-åringarna observerades inga socioeko-

nomiska skillnader i fråga om sjukpensioneringar, 

medan arbetare i åldersgruppen 35-64 år blev sjuk-

pensionerade på grund av depression litet oftare än 

högre tjänstemän.

ARBETSFÖRHÅLLANDENA, i synnerhet de fysiska fak-

torerna, hade en stor inverkan på de socioekonomis-

ka skillnaderna. Det var särskilt synligt bland dem 

Anu Polvinen 
Forskare 
Pensionsskyddscentralen

Betydande socioekonomiska skillnader  
i sjukpensioneringar
Arbetare har större sannolikhet att blir sjukpensionerade på grund av sjukdomar i 
rörelseorganen än högre tjänstemän. Däremot är de socioekonomiska skillnaderna 
i sjukpensionering på grund av depression små. 

som blivit sjukpensionerade på 

grund av sjukdomar i rörelseor-

ganen och bland äldre.

Arbetare har ofta fysiskt 

tyngre arbetsförhållanden än 

i arbetsuppgifter som kräver 

mera utbildning. I arbetaryrken 

kan arbetsförhållandena dess-

utom innehålla bärande, lyft, 

dåliga arbetsställningar och ex-

ponering för damm eller olika 

kemikalier.

De socioekonomiska skillna-

derna i fråga om sjukpensione-

ring påverkades också av hälsa, 

sjukdomar och hälsobeteende, 

såsom övervikt, motion, rökning och överdrivet al-

koholbruk, men mindre än av arbetsförhållandena. 

Genom att förbättra arbetsförhållandena skulle man 

alltså kunna minska sjukpensioneringarna bland ar-

betare, i synnerhet bland de äldre och dem som li-

der av sjukdomar i rörelseorganen.

DÖDLIGHETEN är större bland sjukpensionerade än be-

folkningen i genomsnitt. De socioekonomiska skill-

naderna i dödligheten bland de sjukpensionerade 

är emellertid små.

Bland dem som blivit sjukpensionerade på grund 

av depression, sjukdomar i cirkulationsorganen eller 

sjukdomar i nervsystemet observerades en litet hö-

gre dödlighet bland personer med arbetarbakgrund 

än bland högre tjänstemän.

Bland sjukpensionerade arbetare var dödligheten 

i cirkulationsorganens sjukdomar och alkoholsjukdo-

mar också något högre än bland högre tjänstemän.

I en socioekonomisk granskning kan skillnader-

na i dödlighet efter sjukpensionering delvis påverkas 

Arbetare har en 
nästan sexfaldig 

risk att bli 
sjukpensionerade  

på grund av 
sjukdomar i 

rörelseorganen  
än högre tjänstemän.
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av samma faktorer som skillnader i dödlighet 

i befolkningen i allmänhet. Sådana faktorer 

kan vara t.ex. rökning, alkoholmissbruk el-

ler övervikt, som har konstaterats vara all-

männare i lägre socioekonomiska grupper. 

Artikeln grundar sig på följande publikationer:
Polvinen A. Socioeconomic status and disability retirement in Finland. 
Causes, changes over time and mortality. Finnish Centre for Pensions, 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Martikainen P. The contri
 

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. 
 

Sjukpensionsfrekvensen har minskat 
i alla socioekonomiska grupper sedan 

De socioekonomiska skillnaderna i 
sjukpensionering varierar enligt orsa

Arbetsförhållandena förklarar största 
delen av de socioekonomiska skillna

De socioekonomiska skillnaderna i 
dödligheten bland de sjukpensionera

Vad säger forskningen?

Socioekonomisk ställning
Den socioekonomiska ställningen base

vudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställ

nomisk ställning i högre och lägre tjäns
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Dödlighet bland sjukpensionerade
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BÄTTRE
MOTIVERINGAR

Olli Puustinen, ordförande för besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden, 
säger att pensionsanstalterna bör 
motivera avslagen bättre.

TEXT: MATTI REMES
FOTO: VEIKKO SOMERPURO

Olli Puustinen kräver

INTERVJU



– Pensionsanstalternas interna processer är elek-

troniska redan idag, men de dokument som skickas 

till nämnden måste fortfarande skrivas ut på papper. 

Den fasen kommer att utebli. 

LAGEN KRÄVER TYDLIGARE MOTIVERING

Pensionsanstalterna avslår ca 30 procent av invalid-

pensionsansökningarna. En del avslag överklagas 

hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. 

Årligen inleds drygt 5000 ärenden hos nämnden.

I fjol ändrade nämnden 9,3 procent av fallen till 

ändringssökandens fördel. Dessutom återförvisades 

5,6 procent av fallen till pensionsanstalten.

På senare tid har nämnden fäst särskild upp-

märksamhet vid motiveringen av både pensionsan-

stalternas och nämnden egna beslut i fall där en an-

sökan avslås huvudsakligen på medicinska grunder.

I mer än 80 procent av de ärenden som kommer 

till nämnden ingår medicinsk bedömning.

Idag krävs det bättre motivering än förr enligt de 

nya bestämmelserna i lagen om pension för arbets-

tagare som trädde i kraft i början av år 2015.

– I förarbetena till lagändringen betonas tydlig-

het och begriplighet. Särskild uppmärksamhet fästs 

i fall där pensionsanstaltens bedömning är en annan 

än den behandlande läkarens.

KAN ÄNNU BLI BÄTTRE

Puustinen anser att det framför allt handlar om att 

öka förtroendet för arbetspensionssystemets avgö-

randen, försäkringsläkarsystemet och ändringssök-

andet. Han anser att det går i rätt riktning: pensions-

anstalternas motiveringar har blivit precisare under 

de senaste åren. 

– Det har skett enorma framsteg i beslutsmoti-

veringen på 30 år. På 1980-talet var man tveksam 

till om det ens var lämpligt att skriva någonting om 

folks sjukdomar i besluten.

– Jag känner inte närmare till pensionsanstalter-

nas beslutsskrivningsprocesser, men de kan skriva 

O
lli Puustinen, ordförande för besvär-

snämnden för arbetspensionsären-

den, flyttar på stora och tunga doku-

mentportföljer i sitt arbetsrum. De är 

fulla av papper som gäller sökande 

av ändring i beslut.

Nämnden behandlar besvären i sex sektioner 

med 5-6 medlemmar var. Originalhandlingarna cir-

kulerar mellan sektionens alla medlemmar för läs-

ning före den avgörande sessionen.

– Det är en enorm papperscirkus. Vi behöver t.ex. 

ett kurirföretag som transporterar handlingar mellan 

olika ställen i stan.

Enligt Puustinen har praxis varit densamma un-

der nämndens hela 54-åriga existens. Nu står man 

emellertid inför en stor förändring.

– Vi har som mål att ta ett digitalt system i bruk 

hösten 2018. Pappershögarna försvinner, när nämn-

dens medlemmar kan läsa alla dokument på sina 

egna datorer.

OMVÄLVNING I SÄTTET ATT ARBETA

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har en 

ordförande i huvudsyssla, fem vice ordförande och 

28 medlemmar i bisyssla. Medlemmarna är läkare 

och sakkunniga som är insatta i arbetspensionsä-

renden, arbetslivet och arbetsmarknaden och före-

tagar- och lantbruksföretagarverksamhet.

På nämndens kontor handläggs ärendena av 39 

anställda.

Digitaliseringen kommer att förändra nämndens 

sätt att arbeta i grunden.

Det elektroniska systemet kommer att göra det 

lättare att t.ex. skaffa tilläggsutredningar och höra 

parterna under handläggningsprocessen.

I planerna ingår t.ex. en e-tjänst, där ändringssö-

kanden med hjälp av sina bankkoder kommer åt att 

läsa handlingarna i sitt ärende. Slutligen kan änd-

ringssökanden också läsa nämndens avgörande ge-

nom e-tjänsten.

Den genomsnittliga handläggningstiden för be-

svär hos nämnden är ca sex månader. Puustinen tror 

att handläggningstiderna kommer att förkortas med 

några veckor tack vare det elektroniska systemet.

Han påpekar att övergången till det digitala sys-

temet kommer att spara tid och pengar inte bara 

för nämnden utan också för arbetspensionsanstal-

terna.

Övergången till ett digitalt 
system sparar tid och pengar 
både i besvärsnämnden och i 

pensionsanstalterna.

Puustinen vill slippa 
papperscirkusen. Än så 
länge måste dokumenten 
köras med kurirbilar till 
nämndens medlemmar. 

”Sökanden har rätt att få ett beslut 
med en utförlig motivering.”



VEM?
Olli Puustinen

Arbete: Ordförande för besvärsnämnden för 

Ålder: 
Utbildning: vicehäradshövding

-
fattande vid besvärsnämnder och försäkrings-

-

Familj: 

Puustinen säger att 
nämnden har återförvisat 
ärenden till pensions-
anstalterna på grund av 
bristfällig motivering.  

riktigt fint motiverade beslut. Sakkunnigläkarnas 

 utförliga ställningstaganden torde spela en avgö-

rande roll här.

Ändå finns det mycket att bättra på. Enligt Puus-

tinen är den största utmaningen att det finns kvali-

tetsskillnader mellan olika pensionsanstalters mo-

tiveringstexter.

– Med tanke på jämlikheten och likabehandling-

en av de försäkrade borde det inte ha någon bety-

delse var pensionssökanden är försäkrad. Sökanden 

ska alltid ha rätt att få ett beslut med en utförlig och 

högklassig motivering.

UNIKT I SÖKANDENS LIV

Puustinen säger att besvärsnämnden för arbets-

pensionsärenden har återförvisat en del ärenden 

på grund av bristfällig motivering.

– Ännu oftare har vi gjort så, att nämnden har 

konstaterat att pensionsanstaltens motivering är 

otillräcklig, men ändå prövat ärendet för att und-

vika dröjsmål.

Puustinen understryker dock att tilliten till att 

ärenden avgörs rättvist framför allt ska uppstå på 

pensionsanstaltsnivån.

– Pensionsanstalten bör stanna upp och funde-

ra på om det finns något som kan förbättras i be-

slutsförfarandet, om besvärsnämnden återförvisar 

flera beslut.

Puustinen påminner om att pensionssökanden 

är ute i ett seriöst ärende. För sökanden är det oftast 

en unik situation.

– Det handlar om grundläggande frågor, dvs. för-

sörjning och hälsa.

Som exempel tar Puustinen en sökande som de 

behandlande läkarna har konstaterat lida av svår 

depression som förorsakar arbetsoförmåga. Om pen-

sionsanstalten kommer fram till ett annat avgöran-

de, ska de faktorer som huvudsakligen påverkar be-

dömningen och slutsatserna av dem redogöras för i 

beslutet om avslag.

– Av motiveringen ska framgå hur den som av-

gjort ärendet har tänkt och hur prövningen har fram-

skridit. Det räcker inte att det i beslutet t.ex. endast 

konstateras att depressionen är lindrig och sökan-

den arbetsför trots hälsoproblemen. 

”Diskussion om längre 
arbetsliv har bidragit 
till att människor vill 

tjäna in pension under 
en längre tid.”

Färre besvär lämnas in
BESVÄRSNÄMNDEN

-

-

-

http://www.telk.fi/sv-FI


Kan man få bättre avkastning på pensionsfonderna genom ansvarsfulla 
placeringar? Arbetspensionsbolagen tror att det är så på lång sikt.  
De har i synnerhet satsat på att minska koldioxidfotavtrycket.

Bättre avkastning genom

ANSVARSFULLA
PLACERINGAR

Talvivaaragruvan ingav stora 
förhoppningar men blev en 
enorm besvikelse. Bilden vi-
sar dammen för renat vatten 
vid gruvan förra våren. Gruv-
bolaget Terrafame produce-
rar nickel och zink. D

et är svårt att bevisa hur ansvarsfull 

placering påverkar avkastningen. 

Forskare har kommit till varierande 

slutsatser.

– De flesta undersökningar visar 

klart att ansvarsfulla företag inte är 

sämre placeringsobjekt än mindre ansvarsfulla. Det 

är en bra orsak för oss att betona ansvarsfullheten, sä-

ger placeringsdirektör Mikko Mursula på Ilmarinen.

De finländska arbetspensionsbolagen har lyft fram 

ansvarsfullheten som en viktig del av sin placerings-

verksamhet. De tror att det på lång sikt också ger bätt-

re avkastning. Till exempel Varma har bestämt att den 

listade aktieportföljens koldioxidfotavtryck ska minska 

med en fjärdedel till år 2020.

– Vi vill försäkra oss om att vi inte har sådana bo-

lag i portföljen som plötsligt förlorar sitt värde när värl-

Ansvarfullheten  
förväntas ge  

bättre avkastning  
på lång sikt. 

den förändras, säger portföljförvaltare Hanna Kaske-
la på Varma.

Bolagets beslut att avstå från sina aktieplaceringar i 

europeiska elbolag som producerar mer än en tredjedel 

av sin elektricitet med kolkraft har visat sig förnuftigt 

också med tanke på avkastningen.

– Samhällsansvaret syns på medellång och lång 

sikt i det pris som företaget måste betala för finansie-

ring som främmande och som eget kapital.  Företag 

som handlar ansvarsfullt får billigare finansiering och 

är på det sättet bättre placeringsobjekt på lång sikt, 

hävdar Mursula.

– Ju mer företaget tar hänsyn till miljö och god för-

valtning och bland annat satsar på sin personal, desto 

starkare utvecklas företaget inom sin bransch – och 

desto bättre förutsättningar har det att långsiktigt ge-

nomdriva sin strategi, stärka sin konkurrensställning 

TEXT OUTI AIRAKSINEN   FOTO STT LEHTIKUVA, ARBETSPENSIONSANSTALTERNA
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Varma tar klimatförändringen 
på allvar. Enligt portföljförval-
tare Hanna Kaskela  minskar 
koldioxidutsläppet tack  vare 
placeringsval.

Placeringsdirektör  Hanna 
Hiiidenpalo på Elo betonar 
att ansvarsfulla placeringar 
är god riskhantering. 

och göra vinst, säger placeringsansvariga direktören 

Hanna Hiidenpalo på Elo. 

Det handlar också om riskhantering. Om ett före-

tag t.ex. blir fast för fusk, kan det dömas till böter eller 

dess rykte och försäljning kan skadas, vilket automa-

tiskt försämrar bolagets resultat.

BÄTTRE INSYN IDAG

I ansvarsfull placeringsverksamhet utvärderas pla-

ceringsobjekten inte bara utgående från ekonomin 

utan också utgående från miljön, det sociala ansva-

ret och förvaltningen. När pensionsbolagen genom-

lyser placeringsobjekt anlitar de också utomstående 

experter. Dessutom träffar man personligen företa-

gens ledning.

– Företagsledningens ord räcker inte för place-

raren, det är gärningar och resultat som avgör. Om 

orden och handlingarna står i strid med varandra, 

kommer det att märkas förr eller senare, säger Hii-

denpalo.

Om det vid genomlysningen avslöjas att ett port-

följbolag t.ex. har brutit mot internationella normer, 

kan man sätta i gång en påverkansprocess med må-

let att få bolaget att ändra sitt beteende. Alternativet 

är att helt avstå från placeringen.

Utvärderingen av samhällsansvaret borde omfat-

ta också de sista länkarna i underleverantörskedjor-

na. Problemet är bara att olika länder har olika be-

stämmelser bl.a. om vad företagen måste rapportera 

om sitt samhällsansvar. Det finns inte heller riktigt 

någon som övervakar att företagen gör som de själ-

va påstår.

Mursula anser dock att man under de senaste 

åren har fått klart bättre insyn i placeringsobjekten. 

Dessutom ställer stora placerare redan idag frågor 

om ansvar när de väljer medelsförvaltare.  I fortsätt-

ningen måste pensionsbolagen få allt mera insyn i 

placeringsobjekt för fonder som utomstående med-

elsförvaltare sköter, när solvensreglerna ändras vid 

årsskiftet.

Placeringsbesluten stöder sig på ESG-bedömning 
ARBETSPENSIONSBOLAGEN utvärderar placeringsobjekt ur ekonomiskt per-
spektiv och enligt ESG-standarderna för miljö, samhälle och bolagsstyrning. 
Bolagen har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. De upp-
ger att de också följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, 
arbetsliv och miljö.

De använder sig också av s.k. negativ screening. Inga arbetspensions-
pengar placeras t.ex. i tobaksbolag eller kärnvapenindustri.

På senare tid har i synnerhet miljö- och klimatfrågor stått i fokus för an-

en klimatpolicy, enligt vilken listade bolag som helhet förutsätts minska sina 
koldioxidutsläpp radikalt. Ansvaret för miljön har också getts en central plats 
i bolagens fastighetsplaceringar.

”Företagsledningens  
ord räcker inte,  
gärningar och  

resultat avgör.”

R
iku Isohella
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Placeringsdirektör Mikko 
Mursula på Ilmarinen 
säger att man idag har 
betydligt bättre insyn i 
placeringsobjekten.

Professor Timo Rothovius an-
ser att hedgefonder är svåra 
att tolka ur ansvarssynvinkel. 
Utomstående har ingen insyn i 
deras placeringar. 

BEHÖVER FORTFARANDE UTVECKLAS
Professor Timo Rothovius, ordförande för Aktiespa-

rarnas Centralförbund, anser att arbetspensionsbo-

lagen ändå borde satsa på att övervaka ansvarsfull-

heten bättre. Det räcker inte att företagen får skäll i 

offentligheten, om de blir fast – i synnerhet som lär-

domen av fall som inträffat på sistone beklagligtvis 

har varit att det inte lönar sig att erkänna någonting.

– Volkswagen var det enda företaget som erkände 

fusk med utsläppstester, fast alla biltillverkare gjor-

de lika. I själva verket var Volkswagen den bil som 

klarade utsläppstesten bäst. Det var ändå det enda 

bolaget som fick straff. Tyvärr visade både myndig-

heter och medier att man kommer lättare undan om 

man inte erkänner, säger Rothovius.

Å andra sidan anser Rothovius att pensionsbo-

lagen kunde har reagerat tidigare i fallet med Talvi-

vaaragruvan. De avstod från sitt innehav först när 

miljöproblemen fick offentlighet, fast det hade rap-

porterats om dem redan ett par år tidigare. I och för 

sig hade det kanske varit mera ansvarsfullt att stan-

na kvar som ägare och försöka få bolaget att bättra 

sin verksamhet. 

AVKASTNING FRÅN SKATTEPARADIS

Fast man har gått framåt med stora steg ifråga om 

samhällsansvaret, står man ännu i barnskorna i frå-

ga om skatter. Pensionsbolagen uppger att de gott 

och väl kan placera i bolag som bedriver aggressiv 

skatteplanering och utnyttjar kryphål i internatio-

nella skatteavdrag för att undgå skatter – så länge 

de inte bryter mot lagen.

– Men är det etiskt rätt att utnyttja barnarbets-

kraft även om det enligt lag är tillåtet i något land, 

frågar Rothovius. Han fördömer också användning-

en av investeringsbolag i skatteparadis.

– Avkastningskravet är en ganska dålig motive-

ring för skatteparadisbolag, eftersom pensionsbo-

lagen inte heller annars betalar skatt på sina pla-

ceringar. Kan det vara så att bolagen bara inte vill 

visa sina innehav? Om det är så, är det ett stort pro-

blem, säger han.

Även Finnwatch har fäst uppmärksamhet vid det-

ta och föreslagit att arbetspensionsbolagen ska ta i 

bruk verktyg för ansvarsfulla placerare också för att 

försäkra sig om ansvarsfull skattebetalning.

VILKET ÄR SKATTEMYNDIGHETERNAS ANSVAR?

I arbetspensionsbolagen motiverar man utnyttjandet 

av skatteparadis med diversifiering av placeringarna 

geografiskt och enligt förmögenhetsslag.

– Om vi beslöt att inte längre placera i kapital-

fonder för att en fond har registreras i något land 

med låg beskattning skulle vi i praktiken avstå från 

en lukrativ förmögenhetskategori. Vi skulle få lägre 

avkastning än de andra, och det skulle i sin tur vara 

en förlust för de nuvarande och framtida pensionä-

rerna. I vilket land en fond har registrerats påverkar 

dessutom inte Ilmarinens skatter på något sätt. För 

oss som placerare är det viktigt att alla våra sam-

arbetspartner, kapitalfondsförvaltare medräknade, 

också i fråga om skatter följer lagar och skatteavtal, 

säger Mursula.

Mursula anser att lagstiftarna bär ansvaret för 

beskattningsproblemen och att frågan endast kan 

lösas med en gemensam  beskattningspraxis t.ex. 

i hela OECD. 

Dålig insyn i hedgefonder
 gör arbetspensionsbolagen 

också indirekta placeringar, vilket gör det svårare att bedöma ansvarsfull-
heten. Till exempel hedgefonder som fungerar i skatteparadis använder sig 

information är små.
– För en utomstående är det svårt att säga om en fond handlar ansvarsfullt, 

Rothovius vid Aktiespararnas Centralförbund.
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SPANIEN
Kroniskt finansunderskott
i pensionssystemet
DE SPANSKA pensionsfonderna krymper 

-
tala ut pensionerna.

Det spanska pensionssystemet lider 

tvingat regeringen att ta pengar ur fonder-
-

derlätta betalningen av de stora årskullar-
nas pensioner.

-
systemet reformeras antingen genom att

-
-

-
pa i problemet.

SCHWEIZ
Nej tack till
nivåhöjning

jj

I EN FOLKOMRÖSTNING nyligen sade schwei-
zarna nej till en höjning av pensionerna. En-
ligt förslaget skulle de löpande lagstadgade 

-
föreningsrörelsens och vänsterpartiernas
motion. Enligt dem som stödde förslaget 
behövdes höjningen för att pensionsförmå-
nerna minskar på grund av långa räntor.

miljarder euro om året. Det skulle i synner-
het ha belastat unga arbetstagare.

Professor Georg Lutz

väljare inte endast tänker på sitt eget intres-
se utan på hela samhällets bästa.

TYSKLAND
Negativ ränta minskar
avkastningen

gg

DEN TYSKA -

-

-

-
-
-

Mario
Draghi

-

Jorden
Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och 
presentationer av pensionssystemen i andra länder.
Läs mer på www.etk.fi

runt
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STORBRITANNIEN
● Befolkning:

Förväntad livslängd: 

● Pensionsålder:

ITALIEN
Renzi fikar efter stöd
med pensionerna
ITALIENS regering har lovat satsa sex mil-
jarder euro extra på pensionerna under de
närmaste tre åren.

Premiärminister Matteo Renzi r försö-
ker öka sitt stöd före folkomröstningen om 
en grundlagsreform i december. Renzi har 
lovat avgå, om reformen inte godkänns.

Regeringen uppger att den ska använ-
da pengarna till att höja pensioner som är 

-
-

te. Villkoren för seniorpensionen för dem
som har arbetat länge ska också mildras.

Bland alla EU-länder är Italien det land

pensioner. En extra pensionshöjning förvär-
rar landets skuldsättning ytterligare. I Ita-

till BNP högst inom EU-området.

SVERIGE
Ett steg närmare 
höjd pensionsålder

gg

I SVERIGE börjar man så småningom kom-
ma överens om att höja pensionsåldern. 

I underhandlingarna har arbetsmark-
nadsorganisationerna och regeringen ut-
gått från pensionsåldersutredningen som

-

-

Organisationen anser att arbetsgivare och
arbetstagare ska avtala från fall till fall hur 

-

höjs i samma veva.

Tilläggspensioner får  
större betydelse
UNDER DE SENASTE

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
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Kungen av text-
produktion
Alla med skrivandet som 
yrke borde läsa den här 
självbiografiska hand-
boken i skrivkonst. Man 
kan vara av olika åsikt 
om Kings böcker, men i 
fråga om textproduktio-
nens teori och praktik är 
han kung.

Boken är till nytta ock-
så för den som skriver facktext och inte skön-
litteratur. Dess viktigaste budskap är nämligen 

bort när man sysslar med expertkommunikation.
Jag bläddrar i boken i synnerhet när jag drab-

bas av skrivkramp. Ibland också annars.

Charmerad 
än idag 
För en skrivande männ-
iska känns läsning ibland 
som hårt arbete. I stäl-
let för att följa berättel-
sen gör jag iakttagelser 
om språket, ordvalen 
och meningsbyggnaden. 
Ur den synvinkeln är det 
mycket mer avkopplande 
att läsa tecknade serier – 

är Hugo Pratts Corto Maltese, en stilig sjökapten 
som jag var nästan småkär i under gymnasieti-
den. Cortos hisnande äventyr illustreras känsligt, 
nästan drömlikt. Utöver berättelsen bjuder Pratt 
på en storartad visuell upplevelse.

Stephen King:
On Writing  

Böcker för skrivande människor

VEM?
Katja Hautoniemi
● Ålder:
● Utbildning:

magister
● Arbete: marknads-

kommunikations-
chef på Veritas

● Nära hjärtat: nära 
och kära, handarbe-
te, löpning, skriv-
ning, läsning

● Bok som väntar: 
Alma av Hanna 
Weselius (WSOY, 

-
ligen ett ”beställ-
ningsjobb”. Jag har 
lovat förhandsläsa 
boken för min man, 
som är företagare 
och tycker att han 
inte hinner läsa den 
själv.

Hugo Pratt:
Corto Maltese–Tango 

Närmast  
hjärtat
Den här boken har säkert 
påverkat mitt sätt att tän-
ka mer än någon annan. 

att den representerar 
en livsinställning som vi 

-
mer bort i vardagssväng-
en: allt är möjligt, om man 
bara vågar försöka.

skapade boken kunde han varken läsa eller skri-
va. Ändå åstadkom han en bok, och jag tror in-
te att han ens tänkte tanken att det skulle kunna 
misslyckas. Tänk om man själv lika modigt tog 
sig an nya saker!

Min son Daniel:
Aptimusprimes bok 
Förskolan vid Cygnaeus 

Bryggläsning
Den här boken berättar 
om stickande sommarin-
sekter. Läsaren får veta 
var bromsarna övernat-
tar, varför det inte lönar 
sig att använda fett för att 
ta bort en fästing och hur 
man spänner en loppa för 
en vagn.

Itämies bjuder på ett 
utmärkt exempel på hur man slår in expertkun-
skap i ett roligt och påhittigt paket. Det är en stor 
njutning att läsa boken, fast småkrypen är lite äck-
liga. Den kan också hända att läsplatsen, som-
marbryggan, bidrog till läsnjutningen.

Juhani Itämies:
Paarman puremaa 
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God jul och gott 

pensionsreformsår 2017!

ELÄKETURVAKESKUS

Pensionsskyddscentralen

DEN GENOMSNITTLIGA arbetspensionsförsäk-

-
-

-

-

-

-
-
-

Anne Iivonen

64 år 1 mån
ÄR MÅLSATT

PENSIONSÅLDER
MÅLSATT

PENSIONSREFORMÅRET

Klarspråk 

-

-

-

-

-
Pensionskunskap till 

er tjänst
Kati Kalliomäki
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Etera
Tuomas Jäntti
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Lakisääteiset eläkkeet – 
pitkän aikavälin laskelmat 2016
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KAARLO REIPAS
MIKKO SANKALA
HANNU SIHVONEN
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Socialskydd
Social Protection

2016

08

Kansaneläkelaitos
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The Social Insurance 
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Statistik över pensionstagarna i Finland 2015
Statistical yearbook of pensioners in Finland 2015
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What is the cost of total pension 
provision and who pays the bill?  
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Cross-national comparison of pension contributions
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Socioeconomic status and disability 
retirement in Finland

ANU POLVINEN

Causes, changes over time and mortality
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Does part-time pension extend 
working lives?  
A Finnish case study

MERVI TAKALA 

NIKO VÄÄNÄNEN

Lakisääteiset  
eläkkeet  
– pitkän aikavälin 

I rapporten presente-
ras Pensionsskydds-
centralens långsiktiga 
prognos om de lag-

-
-

viktigaste resultaten av kalkylerna är utveck-

Författare: Heikki Tikanmäki, Jukka Appelqvist,  
Kaarlo Reipas, Mikko Sankala och Hannu Sihvonen
Serie:
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