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Trycksak, 441-619

Arbetspensionen reformeras, 
basinkomst diskuteras
”EN HISTORISK ARBETSPENSIONSREFORM” stod det i ledarspalten i den största dagstid-

ningen om riksdagsbehandlingen av pensionslagarna inför år 2017. Jag hajade till och 

undrade om det faktiskt hörs sådana historiens vingslag som jag själv inte uppfattar.

I mina öron var de ändringar som gjordes år 2005 större än de som görs nu. Från ett 

inifrånperspektiv på arbetspensionssystemet tänker jag på principerna för intjäning 

av pension, men nu handlar det om något som tydligen är mycket konkretare för den 

vanliga människan, nämligen vars och ens pensionsålder.

VAD SÄGER DE som tar hand om det praktiska med arbetspensionen, dvs. arbetspensi-

onsförsäkrarna? För dem blir det mycket nytt när de ska bereda sig på att 

ta emot ansökningar, handlägga och bevilja de nya pensionsformerna.

För arbetspensionssektorn innebär pensionsreformen ett gemen-

samt konditionstest som heter kommunikationsförmåga. Hur kan vi 

tillräckligt klart och tydligt berätta om vad som ändras med pensio-

nerna? Risken finns att vi gör folk ännu mer förvirrade.

PENSIONSREFORMEN kräver både handarbete och hjärngymnas-

tik. Dessutom görs reformen i en tid då arbetslivet förändras i 

en hisnande takt. Synen på yrkesbanan som något som tuf-

far fram i samma spår börjar kännas sliten, arbetslösheten är 

hög och allt fler finländare sysselsätter sig själva som egen-

företagare. Det kunde man inte helt förutse när man bestäm-

de om reformen år 2005.

Det är också möjligt att det införs en basinkomst som en 

del av den sociala tryggheten i Finland. Det kan hända att 

flera skulle få och ta emot jobb, om det inte fanns flitfällor.

ARBETSPENSIONEN OCH BASINKOMSTEN ses lätt som motsatta 

krafter. Så tycker jag inte det behöver vara. De kan rentav ses 

som släktingar, eftersom båda saknar elementet av behovs-

prövning. Liksom basinkomsten automatiskt kommer in på kon-

tot, tillväxer också arbetspensionen automatiskt utifrån lönen. Fi-

losofiskt är skillnaden givetvis stor, eftersom man behöver arbeta 

och få arbetsinkomster för att få arbetspension.

DET KAN OCKSÅ BLI en stötesten för företagare, som kan ha en så liten 

arbetsinkomst att motivationen att skaffa en inkomstrelaterad pension 

blir lidande.

Inom arbetspensionssektorn ska vi därför värna om att säkra möjligheter-

na till en tillräcklig pension för var och en. Principerna för den inkomstrelate-

rade socialförsäkringen behöver också göras klarare och lättare att förstå. 

Kati Kalliomäki,
chefredaktör
Twitter: @KatiKalliomaki
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Arbetspension är en fack- och 
intressegruppstidskri� som ges ut 
av Pensionsskyddscentralen.
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Arbetspensionsdagen för både

FÖRNUFT OCH KÄNSLA

D
et nya lagpaketet, 2017 

års arbetspensionsre-

form har finslipats av 

social- och hälsovårds-

ministeriets tjänstemän 

under ledning av direk-

tör Heli Backman.

Backman berömde sin tjänste-

mannakår och engagemanget hos 

arbetspensionsanstalternas sak-

kunniga som bidragit till arbetet. 

Också social- och hälsovårdsmi-

nister Hanna Mäntylä kom med ett 

uppmuntrande budskap till aktö-

Arbetspensionsdagen 
handlade om pensions-
reformen. På Mässcen-
trum samlades 850 sak-
kunniga inom området.
TEXT ANNE IIVONEN  
FOTO KAROLIINA PAATOS

rerna inom arbetspensionssektorn.

– Arbetspensionssektorn får ett 

stort arbete med att verkställa refor-

men: system och tillvägagångssätt 

måste göras om och det kommer att 

behövas mycket rådgivning.

Riksdagsbehandlingen slutförs i 

år och presidenten stadfäster lagar-

na efter årsskiftet.

BETYDELSEN AV TYDLIG information 

togs upp flera gånger under dagens 

lopp. I paneldebatten betonade i 

synnerhet Ilmarinens vd Timo Rita-

Seminariedeltagare, bl.a. 
Tuomo Lähdeniemi (t.v.),  
Mikko Kautto, Jaakko  
Tuomikoski, Marika Sahlberg 
och Marina Paulaharju.
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Heli Backman, direktör, 
SHM. Hon såg till att 
lagberedningen höll den 
strama tidsplanen.

Personaldirektör 
Jaana Jokinen från 
Posten och ansva-
riga juristen Jyrki 
Ojanen  från Bygg-
nadsförbundet, t.h. 
konferencieren  Kati 
Kalliomäki.

Två nya pensionsformer
DIREKTÖR RIITTA KORPILUOMA från 
Pensionsskyddscentralen talade 
om de nya pensionsformer som 
införs genom reformen, arbets-
livspensionen och den partiella 
förtida ålderspensionen. 

Enligt henne kommer det att bli 
utmanande att verkställa arbets-
livspensionen. Det är att vänta att 
det uppstår problem med att veri-

Dessutom ska likabehandlingen 
av människor tryggas genom en 
enhetlig tillämpning av lagen.

– För det krävs fortbildning för 
företags- och försäkringsläkarna, 
sade hon. 

Antti Karkiainen 

kallio, att arbetspensionssystemet 

borde bli bättre på att tala om pen-

sionsfrågor med vanligt folk.

– Vi måste göra vårt budskap så 

enkelt att så många som möjligt ska 

förstå det.

I ARBETSPENSIONSDAGEN deltog mer 

än 850 personer som arbetar med 

arbetspensioner. De bidrog också 

själva till opinionsbildningen på 

Mässcentrums meddelandevägg och 

i realtid på sociala medier.

Pensionsskyddscentralens vd 

Jukka Rantala talade om pusslet 

med arbetspensionsreformen. De 

viktigaste bitarna är pensionsåldern, 

livslängdskoefficienten, behandling-

en av löntagarens arbetspensionsav-

gift i den pensionsgrundande lönen 

och tillväxtprocentsatserna för pen-

sion.

Dessa fyra element är beroen-

de av varandra och betoningarna 

mellan dem påverkar framtida pen-

sionstagare och olika generationer 

på olika sätt. I förhandlingarna lyck-

ades man få de olika elementen att 

passa ihop på ett logiskt och elegant 

sätt.

– Bakom reformbehovet finns det 

faktum att livslängden ökar. Det kan 

Vi måste göra vårt  
budskap så enkelt att  

så många som 
möjligt ska förstå det.

Timo Ritakallio 
vd för arbetspensionsbolaget Ilmarinen

Social- och hälso-
vårdsminister Hanna 
Mäntylä tackade ar-
betspensionsfolket för 
hjälpen.

5ARBETSPENSION |  



vi inte bortse från inom pensionssys-

temet.

Rantala underströk att den ök-

ande livslängden beaktas på ett 

ansvarsfullt sätt i ett bra pensions-

system. Det ska göras så att männ-

iskorna kan lita på det pensions-

skydd de arbetat ihop.

– Reformen är stor, men man 

ska inte överdriva dess storlek. 

Pensionssystemet har alltid för-

ändrats när omständigheterna har 

förändrats, men inte i hast, sade 

Rantala.

RANTALA ÅSKÅDLIGGJORDE förhållan-

det mellan åren i arbetslivet och åren 

som pensionär med tidslinjer. I da-

gens pensionspolitik betonas att ar-

betslivslängden och tiden som pen-

sionär ska hållas i rätt proportion.

– Det betyder att arbetslivsläng-

den och tiden som pensionär ökar i 

samma proportion när livslängden 

ökar. Så att livslängdsökningen inte 

enbart förlänger tiden som pensio-

när. I själva verket ska en större del 

Mikael Jungner, vd för kommunika-

tionsbyrån Kreab i sitt föredrag med 

temat Människors beslutsfattande 

och förnuftet.

Dynamiken på en arbetsplats blir 

produktivast, när människor slutar 

vara på sin vakt, som om de hade 

handbromsen på.

– En initiativrik, passionerad och 

kreativ människa är vig och kan be-

Gyllene snittet 
verkar vara en 

naturlag också i fråga 
om pensioner.

Jukka Rantala 
vd för Pensionsskyddscentralen

Jukka Rantala 
sade att det gyl-
lene snittet också 
återfinns i pro-
portionen mellan 
tiden i arbete och 
tiden som pensi-
onär.

av ökningen komma arbetslivet till 

godo, visade han.

Till följd av pensionsreformen 

ska den kalkylmässiga proportio-

nen mellan arbetslivslängden och ti-

den som pensionär göras stabil över 

generationerna. Rantala berättade 

att proportionen mellan arbetslivs-

längden och tiden som pensionär är 

överraskande lika i olika europeis-

ka länder.

– Det gyllene snittet (1:1,618) ver-

kar vara en naturlag också i fråga om 

pensioner, skämtade han.

Med andra ord arbetar vi mer än 

ett och ett halvt år per varje år som 

pensionär.

DET ÄR VIKTIGT att arbeta kreativt 

och med experimentlusta, betonade  

En pensionslag för hela 

TRE AV PENSIONSLAGARNA för den 

-

-

Anne 
Perälehto-Virkkala

-
-

 
Kimmo Kontio 
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arbeta tusenfalt så mycket som ett 

reserverat medvetande.

DAGEN AVSLUTADES med en panelde-

batt om pensionsreformen mellan vd 

Timo Ritakallio från Ilmarinen, pro-

fessor Kirsti Lonka från Helsingfors 

universitet, forskningschef Tuomo 
Lähdeniemi från Fountain Park och 

bloggaren Lilja Tamminen.

Förvirringen kring reformen sking-

ras effektivast av kunskap, poängte-

rade dagens konferencier, kommuni-

kationsdirektör Kati Kalliomäki från 

Pensionsskyddscentralen.

– Fakta och kalkyler om refor-

mens inverkan på pensionssystemet 

har vi hur mycket som helst. 

– Vi kan bara inte hälla i allt i 

människorna. Det ska erbjudas på 

Endast förändringen är 
bestående
INSIKTERNA OM PENSIONSFRÅGOR 
måste öka, vårt budskap måste 
vara transparent och tydligt, be-
tonade vd Timo Ritakallio.

Professor Kirsti Lonka sade 
att folk inte litar på pensionssys-
temet dels av okunskap och dels 
av onödig negativitet - och givet-
vis också avundsjuka på dem som 
förtjänar mera. 

Bloggaren Lilja Tamminen tog 
upp omvälvningen i arbetslivet: 
när vi inte ens ännu vet hurdant 
arbetet i framtiden är kan pen-
sionssystemet också vara myck-
et annorlunda. 

Matti Lumijärvi

ett sätt som svarar på de frågor som 

människor finner intressanta, beto-

nade Kalliomäki.

PENSIONSÅLDERN HÖJS genom refor-

men så att den knyts till livslängdens 

förändring. Till en början höjs den 

lägsta pensionsåldern steg för steg 

till 65 år. Höjningarna görs tre må-

nader i sänder från och med år 2018.

Den lägsta pensionsåldern för 

dem som är födda år 1955 höjs med 

tre månader från dagens 63 år. Grän-

sen höjs årskullsvis tills den år 2027 

blir 65 år. Den första årskullen vars 

pensionsålder knyts till livslängds-

ökningen är de som är födda år 1965.

Videoupptagningar från Arbets-

pensionsdagen finns på webbplat-

sen www.etk.fi. 

Paneldeltagar-
na Timo Ritakal-
lio från Ilmarinen, 
forskningschef 
Tuomo Lähdeniemi 
från Fountain Park, 
bloggaren Lilja 
Tamminen och pro-
fessor Kirsti Lonka 
från Helsingfors 
universitet.
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Professor Olli Kangas 
leder en utredning av ett 
försök med basinkomst.  
Forskningsschef Susan 
Kuivalainen studerar 
frågan ur arbetspensio-
nens synvinkel.

FÖRSÖKET
Ett försök med basinkomst 
ingår i statsminister Juha Si-
piläs regeringsprogram. Ut-
redningsarbetet leds av forsk-
ningsdirektör, professor Olli 
Kangas vid Folkpensionsan-
stalten.  
Andra medverkande är sak-
kunniga vid universitet och 
forskningsinstitut, grundlags- 
och skattejurister och repre-
sentanter för kommunerna 
och näringslivet. 
Slutrapporten ska vara fär-

BASINKOMSTFÖRSÖKET

 |  ARBETSPENSION8



F
olkpensionsanstaltens forskningsdirektör Olli 
Kangas drar efter andan. Han ansvarar för ett 

försök med basinkomst, som under höstens 

lopp har fått både ris och ros i offentligheten, 

fast arbetet knappt har kommit i gång.

– Jag är väldigt entusiastisk över det här 

försöket. Samtidigt vill jag understryka att jag är fors-

kare, inte predikant. För mig är basinkomsten ett forsk-

ningsobjekt, inte en mission, säger Kangas.

Den svurne empiristen Kangas undersöker om en bas-

inkomst skulle lösa problemen med behovsprövade soci-

ala förmåner, såsom hur sociala förmåner och förvärvs-

arbete kan kombineras. Försöket intresserar Kangas 

också för att det avslöjar socialpolitiska maktstrukturer.

– Vem är för och vem emot basinkomst? Och vad 

säger argumenten om dem som är för och dem som är 

emot, frågar Kangas.

LÅGINKOMSTTAGARE MINDRE VILLIGA ATT BETALA AR�
BETSPENSIONSAVGIFTER

Forskningschef Susan Kuivalainen på Pensions-

skyddscentralen anser att basinkomstens storlek är en 

nyckelfråga.

– Juristerna kommer knappast att godkänna att ba-

sinkomsten blir mycket liten. Ekonomerna tvivlar i sin 

tur på att en stor basinkomst är ekonomiskt hållbar, sä-

ger Kuivalainen.

Hon anser att basinkomsten skulle påverka utbudet 

av arbetskraft och också finansieringen av arbetspen-

sionerna.

– Om utbudet av arbetskraft minskar, minskar också 

lönesumman och arbetspensionsavgifterna.

Olli Kangas på FPA ska utforska om basinkomsten kunde 
vara en lösning på problemen med den sociala tryggheten. 
Basinkomstens storlek kan påverka utbudet på arbete,  
säger Susan Kuivalainen på Pensionsskyddscentralen.

TEXT PETER LINDSTRÖM FOTO LIISA HUIMA

BASINKOMST
 och arbetspension?
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Socialpolitik går inte endast ut på 

att överföra pengar från betalare till 

mottagare. Olli Kangas påminner om 

att politiken lagrar samhällets makt-

förhållanden i institutioner, som ar-

betspensionssystemet. När politiken 

ändras justerar institutionerna sina 

positioner och medborgarna ser över 

sin penninganvändning.

– Om det infördes en basinkomst 

och den blev så utopisk som 1 300 

euro, som föreslagits i Holland, eller 

2 000 franc (mer än 1 800 euro) som 

det talats om i Schweiz, skulle den 

påverka låginkomsttagares villighet 

att betala arbetspensionsavgifter, sä-

ger Kangas.

– Själv anser jag inte att sådana 

summor är realistiska i Finland. I 

försöket skulle basinkomsten exem-

pelvis kunna ha samma nivå som 

grundskyddet vid arbetslöshet idag, 

ca 550 euro i månaden efter skatt. 

Utgående från det skulle jag stude-

ra basinkomstens effekter på olika 

håll i Finland, konstaterar Kangas.

TRYGGHET I ARBETSFÖR ÅLDER

Olli Kangas ser det som naturligt att 

basinkomstförsöket inriktas på be-

folkningen i arbetsför ålder. bl.a. för 

att utkomststödet, socialbidraget, 

från och med år 2017 ska adminis-

treras av FPA. I dag går största delen 

av utkomststödet till arbetslösas bo-

endekostnader, eftersom det allmän-

na bostadsbidraget inte har följt hy-

reshöjningarna.

– Arbetslösa får inkomster från 

FPA i form av många olika förmå-

ner. I försöket med basinkomst är 

det meningen att slå ihop dessa för-

måner så att alla får samma basin-

komst. Bostadsbidrag kan fortfaran-

de betalas.

– Basinkomsten är tänkt som 

en minimipeng som en person får 

oberoende av livssituation och bo-

ningsort, säger Kangas.

Susan Kuivalainen håller med 

om behovet att utveckla den socia-

la tryggheten men är reserverad in-

för möjligheterna att lösa problemen 

genom basinkomsten.

– Om vi vill kraftigare sporra ar-

betslösa till arbete borde vi i första 

hand utveckla arbetslöshetsförmå-

nerna.

Det blir svårt att övergå till en 

basinkomst i vårt sociala trygg-

hetssystem som består av ett stort 

antal olika förmåner och avgifter. 

Som exempel nämner Kuivalainen 

reglerna för intjäning av arbetspen-

sion.

– Vissa oavlönade perioder, som 

perioder med stöd för hemvård av 

barn, ger arbetspensionstillväxt. 

Hur ska intjäningsreglerna beaktas 

vid försöket? Ska de utsträckas till 

att gälla alla eller ska de inte gälla 

någon?

– Skulle en bas-
inkomst göra det 
lättare att kom-
binera arbete och 
social trygghet, 
frågar Olli Kangas.

VEM?
Olli Kangas

Ålder:
Utbildning:
Arbete: 
vid FPA

BASINKOMST
Basinkomsten
pengar som regelbundet 
betalas

10  |  ARBETSPENSION



VETENSKAP ÄR INTE POLITIK

Enligt en enkät som FPA gjort har 

idén om basinkomst anhängare över 

partigränserna. Kangas och Kuiva-

lainen upplever stödet som dubbel-

bottnat. Det behövs politiskt stöd för 

försöket, men vetenskap och politik 

ska hållas isär.

– Jag hoppas att det inte börjar 

ställas villkor för forskargruppens 

arbete. Vi ska i lugn och ro skapa ett 

vetenskapligt upplägg som ger till-

förlitliga resultat som beslutsunder-

lag, säger Kangas.

– Det nuvarande sociala trygg-

hetssystemet ska också ges en 

chans. Vi försöker inte visa att ba-

sinkomst i alla lägen är bättre, fort-

sätter han.

Kangas anser att Juha Sipiläs re-

gering förhåller sig till basinkom-

sten som till ett verktyg för att stödja 

mottagandet av arbete. Kuivalainen 

misstänker att basinkomsten också 

kan leda till motsatt resultat.

– Om basinkomsten är större än 

t.ex. hemvårdsstödet kan det leda till 

att småbarnsmammor stannar hem-

ma en längre tid. Följden kan bli att 

kvinnor får mindre arbetspension.

ETT POLITISKT VAL

Om basinkomsten blir verklighet ef-

ter försöket, tar det många år innan 

följderna visar sig. Kangas anser att 

saken ligger i politikernas händer.

 – Till exempel i högerliberaler-

nas ideologi ses basinkomsten som 

ett medel att åstadkomma en natt-

väktarstat. I den sociala trygghet-

ens namn skulle medborgarna ges 

en minimalistisk basinkomst, och 

det övriga försäkringsskyddet bor-

de medborgarna köpa på en fri för-

säkringsmarknad.

Kangas själv gillar praktiska lös-

ningar där valfriheten inte äventyrar 

den sociala trygghetens nivå.

– Basinkomsten skulle kunna 

vara en stödplanka ovanpå vilken 

vi tjänar in vår arbetspension, kon-

staterar Kangas. 

Basinkomst - en försäkring 
mot livets osäkerhet?
EN FORSKARE SER INTRESSANTA berö-
ringspunkter mellan försäkringstan-
ken och basinkomsttanken. Avsakna-
den av behovsprövning är en sådan.

– Varken socialförsäkringen el-
ler basinkomsten är bidrag, utan på 

nivå av försörjning. Båda är ett slags 
inkomstgarantier, säger specialforska-
re Jyri Liukko vid Pensionsskyddscen-
tralen.

Vid försäkring handlar det alltid om 
en viss risk, mot vilken försäkringen 
tecknas. Basinkomstens idé är däre-
mot att ge en trygghet mot livets osä-
kerhet i allmänhet, liksom socialbidra-
gets. Basinkomsten bygger ändå mera 
på logiken hos en försäkring än det be-
hovsprövade socialbidraget.

– Basinkomsten kommer närmast 
tanken om en folkförsäkring. I så fall 
skulle relationen mellan basinkomsten 
och de inkomstrelaterade förmånerna 
vara densamma som relationen mel-
lan garantipensionen och arbetspen-
sionen. 

Peter Lindström

VEM?
Susan Kuivalainen

Ålder:
Utbildning: Politices doktor
Arbete: Chef för Pensions-
skyddscentralens forsknings-
avdelning

– Skulle basin-
komsten mins-
ka utbudet  
på arbetskraft, 
undrar Susan 
Kuivalainen.

Följden kan vara  
att kvinnor får lägre 

arbetspensioner.
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EN LÅG NIVÅ på arbetsinkom-

sten återspeglas på många sätt 

i företagarens sociala trygghet. 

Det har alltid varit ett problem 

med FöPL-försäkringen.

Orsaken till att arbetsin-

komsten är låg kan vara att fö-

retagarens arbetsinsats verk-

ligen är liten, men den kan 

också vara underförsäkrad. Det 

kan också bero på att företaga-

ren till en början underskattar 

sin arbetsinkomst och inte kommer sig för att höja 

den eller  på att företagaren avsiktligt underförsäk-

rar sig själv.

TIDIGARE har det varit svårt att uppskatta hur allmänt 

det är med underförsäkring eller överhuvudtaget vil-

ket förhållandet mellan den fastställda arbetsinkom-

sten och företagarens förvärvsinkomster är.

Nu har Pensionsskyddscentralen för första gång-

en tillgång till ett material med vilket man kan jäm-

föra FöPL-arbetsinkomsten och den beskattade för-

värvs- och kapitalinkomsten för FöPL-försäkrade 

som beskattas som yrkesutövare och affärsidkare.

Materialet omfattar ca en tredjedel (76 000) av 

samtliga företagare (209 000). Företagsverksamhet 

som bedrivs i bolagsform står utanför studien.

ARBETSINKOMSTEN är i allmänhet lägre än förvärvsin-

komsten. De företagare som undersöktes hade i ge-

nomsnitt 27 100 euro om året i förvärvsinkomster och 

en fastställd arbetsinkomst på 18 700 euro.  i snitt 

var förhållandet mellan dessa 69 procent.

Ca hälften av företagarna förtjänade bara ca 20 

000 euro om året. Ungefär hälften hade en FöPL-ar-

betsinkomst på mindre än 15 000 euro och nästan 

4/5  mindre än 25 000. Siffrorna grundar sig på upp-

gifter från år 2013.

Många företagare underförsäkrar 
sitt arbete
Nu har vi för första gången tillgång till ett material med hjälp av vilket vi kan 

BLAND DEM SOM hade små för-

värvsinkomster överensstämde 

FöPL-arbetsinkomsten bättre med 

de beskattade förvärvsinkomster-

na än bland dem som hade stör-

re inkomster. Ju större inkomster, 

desto mindre är den fastställda 

FöPL-arbetsinkomsten i förhål-

lande till förvärvsinkomsterna 

(tabell 1).

Det ser rentav ut som om en 

del företagare med små inkomster 

försäkrar sig själva med en högre arbetsinkomst än 

den verkliga inkomsten. I allmänhet handlar det inte 

om överförsäkring utan om att förhållandet mellan 

FöPL-arbetsinkomst och beskattad förvärvsinkomst 

kan variera mycket i studier på individnivå som be-

gränsar sig till ett år. Det ekonomiska läget kan ha 

påverkat det beskattningsbara resultatet hos många 

företagare.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten kan va-

riera betydligt under enskilda år också av andra or-

saker.  Materialet visar att många företagare verkar 

ha sin FöPL-arbetsinkomst på en god nivå mätt med 

den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Men det 

finns också en tydlig grupp företagare med en klart 

mindre FöPL-arbetsinkomst än den beskattade för-

värvsinkomsten.

 är på en bättre nivå än 

mäns. Det finns skillnader i försäkringsbeteendet: 

bland män är FöPL-arbetsinkomsten 63 procent av 

förvärvsinkomster, bland kvinnor 79 procent (figur 1).

Männens genomsnittliga årliga förvärvsinkom-

ster (29 100 euro) var klart högre än kvinnornas (24 

100 euro), men i fråga om FöPL-arbetsinkomst var lä-

get det motsatta. Bland kvinnorna är arbetsinkom-

sten högre än bland männen (19 100 euro resp. 18500 

euro).

Förhållandet 
mellan FöPL-
arbetsinkomst  
och förvärvs- 

inkomst är  
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JUHA KNUUTI
Specialsakkunnig, Pensions-
skyddscentralen

MARKUS PALOMURTO
Utvecklingschef, Pensions-
skyddscentralen 
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Kvinnornas arbetsinkomster verkar följa den be-

skattade förvärvsinkomsten mer. Det kan förklaras 

av skillnaderna på arbetsmarknaden och också av 

arbetets olika karaktär.

Män arbetar ofta inom branscher där arbetslä-

get kan variera mycket. Det är också möjligt att det 

inom en del mansdominerade branscher är svårare 

att fastställa värdet på arbetsinsatsen (arbetsinkom-

sten) än inom vissa kvinnodominerade branscher. 

En bidragande orsak till högre FöPL-arbetsinkomster 

bland yngre kvinnor kan vara att företagarna tänker 

på eventuella familjeledigheter.

KAPITALINKOMSTEN SPELAR en rätt liten roll för yr-

kesutövare och affärsidkare. Kapitalinkomsten ökar 

med åldern och klart mest kapitalinkomster verkar 

företagarna ta ut strax före pensionsåldern (figur 2).

Detta kan delvis förklaras av inkomster i samband 

med att företagare avstår från verksamheten. I enskil-

da fall kan företagare ha betydande kapitalinkomster.

OFTA UTEBLIR justeringen av arbetsinkomsten.  Ca en 

fjärdedel av målgruppen har inte ändrat sin arbets-

inkomst under hela sin tid som företagare.

En knapp tredjedel hade haft arbetsinkomsten på 

samma nivå i mer än fem år och tio procent i mer än 

tio år. Hos en del företagare kan detta överensstäm-

ma med det verkliga läget, men det finns säkert fall 

där arbetsinkomsten borde ha ändrats. 

Sakkunniga Juha Knuuti och Markus Palomur-
to på Pensionsskyddscentralen har undersökt 
förhållandet mellan FöPL-arbetsinkomsten och 
förvärvsinkomsten av företagsverksamhet.
I december utkommer en mera omfattande rap-
port om företagarnas lagstadgade pensions-
skydd Yrittäjien lakisääteinen eläketurva – työ-
urat, työtulot ja rahoitus. Eläketurvakeskuksen  

Janne Salonen.
I rapporten behandlas företagarnas karriärer, 
pensioner och arbetsinkomster samt verkställ-
igheten av pensionssystemet. 

Rapport om FöPL-pensionen
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Figur 1

Förhållandet mellan arbetsinkomst och 
beskattningsbar förvärvsinkomst

Förvärvs -
inkomstklass Personer

Förvärvs-
inkomst, €

Arbets-
inkomst, € 

Arbetsinkomstens
andel av förvärvs- 

inkomsten, %

0–9 999 18 100 5 100 13 200 257

10 000–14 999 10 000 12 400 14 300 116

15 000–19 999 9 400 17 400 15 800 91

20 000–24 999 8 100 22 400 17 100 76

25 000–29 999 6 500 27 300 18 400 67

30 000–39 999 9 600 34 600 20 300 59

40 000–49 999 5 700 44 500 22 300 50

50 000–59 999 3 200 54 400 25 200 46

60 000–69 999 1 900 64 600 27 700 43

70 000–89 999 1 700 78 600 33 400 43

90 000– 2 100 146 500 59 500 41

Tabell 1

Beskattningbar förvärvsinkomst och förhållande mellan 
arbetsinkomst och förvärvsinkomst

35 000
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0
-29 30–39

 Förvärvsinkomst      Arbetsinkomst      Kapitalinkomst

Medeltal

40–49 50–59 60-

Figur 2

Strukturen av den beskattningsbara inkomsten av 
företagsverksamheten

http://www.etk.fi/fi/service/julkaisut/440/julkaisut?contentPath=fi%2Fjulkaisut%2Ftutkimusjulkaisut%2Fraportit%2Fyrittajien_lakisaateinen_elaketurva_tyourat_tyotulot_ja_rahoitus&pageOffset=0&firstTime=false


Pensionen som klumpsumma

”Använd era pensionsbesparingar som ett bankkonto”, deklarerar den 

TEXT ANTTI KARKIAINEN FOTO CONOR O’LEARY

PENSION 
FREEDOM



De brittiska pensionerna 
i ett nötskal
I STORBRITANNIEN -

 (Basic State Pension)
-
-

-
(State Second Pension) -

-
(Workplace Pension)

-

-

-
-

-

”Reformen är som en påse 
godis. Du äter en och snart 

har allt gått åt. ”

P
ensionen är dina egna 

pengar som du arbetat 

ihop. Inte statens eller 

byråkraternas. Var och 

en ska få använda sina 

pengar som den vill, sä-

ger doktor Eamonn Butler.

Han är chef för Adam Smith In-
stitute, en av de mest inflytelserika 

tankesmedjorna i Storbritannien. 

På 1980-talet var institutet en av de 

viktigaste lobbarna för Margaret 
Thatchers privatiseringspolitik, hjär-

nan bakom järnladyn, enligt Butler.

Sedan april har britterna inte 

längre varit tvungna att omvandla 

sitt pensionskapital till en annuitet 

vid 55 års ålder.

Den radikala reformen gäl-

ler arbetsmarknadspensionerna 

(Work-place pension), som utgör den 

största delen av medelklassens pen-

sionsskydd i Storbritannien. Pension 
Freedom innebär att man kan ta ut 

pengarna på en gång, sätta in dem 

på banken och åka till Las Vegas för 

att kasta tärning.

Man kan också placera pengarna 

i aktier eller i en bostad. Man kan ta 

ut pengar i mindre belopp, betala 

skulder eller t.ex. hjälpa sina barn 

att komma igång med vuxenlivet.

ANNUITETSMARKNADEN EN ORSAK

Finansminister George Osborne 

motiverade reformen med att annu-

itetsmarknaden var dålig. Butler ta-

lar rentav om en kartell mellan för-

säkringsbolagen.

– Det är en stelbent bransch som 

i enad front erbjöd folket dåliga må-

nadspensioner. Det gick för sig så 

länge människor var tvungna att 

"Det nya konkurrensläget kommer att göra annuitetsmarknaden sundare", påstår Eamonn 
Butler, direktör vid Adam Smith Institute.

”Bostäderna är dyra i London. Jag tror att många använder åt-
minstone en del av pengarna till att hjälpa sina barn komma i 
gång med vuxenlivet”, säger Bill Upson. 

Sedan april har 
man kunnat ta ut 

arbetsmarknadspensionen 
som en klumpsumma.



köpa en annuitet. Nu när det finns 

flera alternativ måste marknaden 

vakna upp och ta fram konkurrens-

kraftigare produkter. 

Men klarar folk av att tänka lång-

siktigt? Pengar går alltid åt. Det är 

omöjligt att förutspå hur länge man 

lever. Det finns risker med place-

ringsprodukter och man måste göra 

komplicerade val.

– Om min bil är sönder tar jag den 

till en verkstad. Om jag behöver pla-

ceringsråd går jag till en placerings-

rådgivare. Dessutom tar folk nog 

reda på saker och ting, om man ger 

dem en chans, tror Butler.

LUCKOR I EKONOMIKUNSKAPERNA

Lunchrusningen börjar komma i 

gång på Old Spitalfields Market, i det 

trendiga Shoreditch-området. Vivek 
Parekh ställer ut ironiska babyhak-

lappar och t-shirts. Utöver Parekhs 

produkter kan karriärkometerna väl-

ja mellan exotisk gatumat, antik och 

hantverk.

Företagaren tycker reformen är 

bra. Han antar att de flesta britter 

placerar sitt pensionskapital klokt.

– Det beror på en själv: vill du sät-

ta dig in i saker och ting eller väljer 

du att blunda? Det finns fullt av in-

formation på nätet. Man behöver inte 

ens läsa på, det finns placeringstips 

på Youtube.

Forskaren Daniela Silcock vid 

Pension Policy Institute (PPI) är inte 

lika optimistisk. Hennes forskning 

visar att fyra av tio britter riskerar 

att fatta dåliga beslut efter reformen.

Britternas ekonomikunskaper är 

inget att skryta med. Det säger nå-

gonting att var femte britt inte kan 

läsa sitt saldo rätt på kontoutdraget.

– Enligt min undersökning består 

riskgruppen av vanliga, arbetande 

medelklassmänniskor som har spa-

rat ihop en pensionspott på mer än 

20 000 pund. De är inte dumma, de 

har bara svårigheter att förstå ekono-

miska saker, säger Silcock.

50 000 PENSIONSSYSTEM

Professor Nicholas Barr vid London 
School of Economics håller med Sil-

cock.

– Folk ställs inför en helt omöjlig 

situation. Och det här är inget ideo-

logiskt ställningstagande, min åsikt 

grundar sig på forskning.

Barr hänvisar till en undersök-

ning enligt vilken endast en fjärde-

del av svenskarna, som anses väl-

utbildade, förstår begreppet enkel 

ränta.

”Försäljningen av 
annuiteter har mins-
kat efter reformen", 
säger forskare Da-
niela Silcock vid Pen-
sion Policy Institute.

Annuitet – 
en jämnstor månatlig 

pension som 
betalas livet ut.



– Undersökningen bestod av lätta 

flervalsuppgifter, vilket pensioner-

na i Storbritannien inte är, påpekar 

Barr.

I Storbritannien har nästan varje 

företag sitt eget arbetsmarknadspen-

sionsarrangemang. Sammanlagt har 

myndigheterna ca 50 000 pensions-

system att övervaka.

I praktiken byts pensionssyste-

met varje gång man byter jobb. Man 

måste söka pension separat från var-

je system. 

När man har fått ihop pengarna 

måste man bestämma sig för vad 

man gör med dem. Bara kring annu-

iteterna finns det tiotals valmöjlighe-

ter från inflationsskydd till förmåner 

och olika fondarrangemang. Hälsan 

spelar också en roll – om du har haft 

en hjärtinfarkt eller röker, får du en 

bättre pension. 

Efter reformen är situationen 

ännu mer komplicerad. Individen 

har själv all makt och allt ansvar.

– Staten har förberett sig för si-

tuationen genom att skapa webb-

platsen Pension Wise, där man kan 

få råd. Tjänsten ger råd på ett all-

mänt plan, egentliga placeringsråd 

kan staten inte ge, berättar forskaren 

Daniela Silcock.

Det får man på marknaden, hos 

sitt eget försäkringsbolag eller obe-

roende placeringsrådgivare.

– Man bör komma ihåg att alla 

inte har råd med placeringsrådgiv-

ning. Det är inte heller självklart att 

rådgivaren på ditt försäkringsbolag 

har just ditt bästa intresse för ögo-

nen. Hans eller hennes uppgift är 

att behålla dig som kund, påpekar 

Barr.

CRICKET I INDIEN

Det är livligt på centralgatan i arbe-

tarstadsdelen Lewisham.

Vid bardisken på den irländska 

baren Joiner's Arms är det lugnt. Bill 
Upson, en glad fyr som gått i pen-

sion från modebranschen, njuter av 

en kall bitter.

– Om jag nu behövde välja, skul-

le jag ta ut pengarna och fara till In-

dien för att spela cricket. Sådan är 

den mänskliga naturen, säger han.

– Reformen är som påse godis. 

Du äter en och snart har allt gått åt, 

skrattar Upson.

Ingen vet ännu vilka följderna av 

Pension Freedom blir.

Butler tycker att alla vinner på 

den - individen befrias från förmyn-

derskapet. Kloka placeringar tryg-

gar pensionstagarens ekonomi och 

det kan också bli något över till ar-

vingarna. 

Barr förutspår däremot en stor 

pensionsskandal som detonerar om 

15-20 år. Trots sina forskningsresul-

tat ser Silcock också goda sidor i re-

formen.

– Allt beror på hur marknaden ut-

vecklas. Konkurrensen kommer att 

ge upphov till nya slag av pensions-

produkter. Förhoppningsvis goda 

och konkurrenskraftiga sådana, som 

ger ålderdomstrygghet.

Enligt Osborne var en av de vikti-

gaste orsakerna till reformen att det 

skulle finnas alternativ. Å andra si-

dan kan staten förvänta sig 1,6 mil-

jarder pund i skatteintäkter bara i år 

tack vare reformen, enligt Internatio-
nal Business Times.

En del har tyckt att reformen bara 

är populistiskt röstfiske från Osbor-

nes sida. Pension Freedom trädde i 

kraft strax inför det brittiska parla-

mentsvalet.

Hur som helst, valfriheten verkar 

vara en viktig sak för britterna.

– Än sen då, om jag slösar bort 

mina pengar? De är mina, valet är 

mitt, säger grönsakshandlaren Be-
verly Cook på centralgatan i Lewis-
ham.

Hur tar du hand om din levnads-

standard som gammal, om pengar-

na är slut?

– Låter staten försörja mig, som 

alla andra. Gör av med pengarna el-

ler ge dem till dina familjemedlem-

mar, det är min åsikt.

Både Barr och Silcock anser att 

den invecklade pensionsreformen 

skulle kunna göras enklare med ett 

användarvänligt standardalterna-

tiv. Om man inte vill eller kan place-

ra pengarna själv skulle de placeras 

i ett säkert objekt enligt standardal-

ternativet. Ett motsvarande sätt an-

vänds för premiepensionen i Sve-

rige.

– Det skulle vara till fördel för 

alla, men Osborne ville inte ha nå-

got default-alternativ. Staten vill inte 

ha ansvaret för eventuellt misslycka-

de placeringar, säger Silcock. 

"De flesta kom-
mer att placera 
sina pengar bra", 
tror Vivek Parekh 
på Old Spitalfields 
Market.
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S
törsta delen av sjöfararna har 

samma pensionsålder, 63–68 

år, som andra arbetspensions-

försäkrade. En del har emel-

lertid haft möjlighet att tjäna 

in en lägre pensionsålder. De 

som hör till befälet har kunnat gå i pensi-

on tidigast vid fyllda 60 år och de som hör 

till manskapet vid 55 år. Pensionsåldern 

har varit beroende av tiden i sjötjänst. De 

lägre pensionsåldrarna har varit förknip-

pade med särskilda tillväxtprocentsatser, 

som har varit litet högre än de allmänna 

procentsatserna för pensionstillväxten. 

Genom reformen avskaffas de lägre pen-

sionsåldrarna efter en övergångsperiod. 

Det är möjligt att tjäna in en lägre pensions-

ålder fram till utgången av år 2024. Beräk-

ningen av pensionsåldern ändras så att det 

möjliggör en smidig övergång till den hö-

gre allmänna pensionsålder som träder i 

kraft år 2017. Efter övergångsperioden be-

Sjömanspensionerna reformeras. De lägre pensionsåldrarna 
avskaffas så småningom, liksom de särskilda 
tillväxtprocentsatserna och begravningsunderstödet. 
Pensionsförsäkringsavgi�en kommer närmare ArPL-avgi�en.  

TEXT PIA HANSSON  FOTO MARINA PAULAHARJU, PATRIK LINDSTRÖM

Lagen ändras år 2016 

SÄRDRAGEN SLOPAS
Sjömanspensions-
reformen

Sjömanspensionsreformen träder i 

med en övergångsperiod som går 

fördelas inte längre jämnt mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren, 
utan på samma sätt som ArPL-

SJÖMANSPENSIONER
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– I framtiden fästs det säkert ännu större uppmärk-
samhet vid invalidpensionsrisken och arbetshälsan, 
säger Sjömanspensionskassans vd  Kari Välimäki.

Rederierna kan  
påverka sin  

 
genom att ta hand om  

arbetshälsan. 
Kari Välimäki, vd

Sjömanspensionskassan

stäms sjöfararnas pensionsålder på samma 

sätt som de ArPL-försäkrades. De särskilda 

tillväxtprocentsatserna avskaffas i början 

av år 2016.

–Ändringarna påverkar inte pensioner-

na till äldre sjöfarare som varit länge på 

sjön. Fullt ut kommer reformen att gälla 

de unga som just har börjat arbeta inom 

branschen, säger verkställande direktör 

Kari Välimäki på Sjömanspensionskassan.

Begravningsunderstödet som betalats 

enligt lagen om sjömanspensioner avskaf-

fas år 2021. Ingen motsvarande förmån be-

talas enligt de övriga pensionslagarna, och 

begravningsunderstödets betydelse som 

ekonomiskt stöd för familjen har minskat.

AVGIFTERNA BESTÄMS SOM I ARPL

När förmånerna ändras så att de överens-

stämmer med ArPL, ändras också försäk-

ringsavgifterna enligt SjPL grundligt. Hit-

tills har arbetstagaren och arbetsgivaren 

betalat var sin hälft av försäkringsavgiften, 

dvs. 11,4 procent var år 2015.

Från och med år 2016 betalar sjöfarar-

na en lika stor arbetstagaravgift som de 

ArPL-försäkrade, medan arbetsgivaren 

står för resten av avgiften. Med andra ord 

minskar arbetstagaravgiften medan arbets-

givaravgiften blir större.

I s.k. stora arbetsgivares avgift införs 

också ett liknande incitament att försöka 

förebygga invalidpensioner som i ArPL-av-

giften. Pensionsförsäkringsavgiften höjs el-

ler sänks enligt arbetsgivarens riskförhål-

lande. 

Denna självrisk tillämpas från och med 

år 2017. Självrisken gäller större rederiar-

betsgivare. Den får full effekt, om arbetsgi-

varens lönesumma överstiger 22 miljoner 

euro per år, och partiell effekt, om löne-

summan är 2,3–22 miljoner euro om året. 

–Rederierna kan påverka sin försäk-

ringsavgift genom att ta hand om arbets-

hälsan och minska antalet invalidpensio-

ner, säger Välimäki.

SPORRAR TILL BÄTTRE ARBETSHÄLSA

Självrisken för invalidpensioner sporrar 

rederierna att ta bättre hand om persona-

lens välbefinnande. Förberedelserna är i 

full gång.

– Vi besöker rederiernas ledning och ta-

lar om hur man kan påverka invalidpen-

sionsrisken, säger Välimäki. 

Sjömanspensionskassan och Rederierna 

i Finland har låtit göra en utredning om re-

deriernas företagshälsovård.

Sjömanspensionskassan har också fi-

nansierat en undersökning om dödligheten 

och invalidpensioneringarna bland sjöfa-

rare. Undersökningen gjordes av Stiftelsen 

för Rehabilitering.

I praktiken främjas sjöfararnas hälsa 

och välbefinnande bland annat inom pro-

jektet ForMare, som flera rederier deltar i. 

ForMare har redan gett fina, mätbara re-

sultat.

BESKATTNINGEN OCH STÖDEN ÄNDRAS

Minskningen av pensionsförsäkringsavgif-

ten skulle leda till en betydlig sänkning av 

sjöfararnas skattegrad, om avdraget för sjö-

arbetsinkomst inte begränsades samtidigt. 

Aktiva sjöfarares disponibla inkomst ökar 

ändå litet. 

Ökningen av arbetsgivarens pensions-

försäkringsavgift skulle i sin tur leda till 

ökat sjöfartsstöd, om grunderna för stödet 

inte ändrades. Målet är ändå att statens to-

tala finansieringsandel i sjömanspensions-

systemet och som sjöfartsstöd i minskar. 

Därför betalas stöd i fortsättningen endast 

till ett belopp som motsvarar förskottsin-

nehållningen av skatt på sjöarbetsinkomst, 

arbetsgivarens SjPL-avgift och arbetsgiva-

rens olycksfallsförsäkringspremie. Hittills 

har också andra socialförsäkringsavgifter 

ersatts i form av stöd. 

Statens finansieringsandel av sjöman-

spensionerna är 33,3 procent idag. Genom 

reformen minskar statens andel först till 31 

procent och år 2021 till 29 procent. 

ENHÄLLIGT FÖRSLAG

Reformen har som mål att sjöfararnas pen-

sionssystem kommer närmare de övriga 

pensionssystemen, att statens finansie-

ringsandel av sjömanspensionerna succes-

sivt minskar och att den finländska sjöfar-

tens ställning inte äventyras.

Det är möjligt att nå målen, och därför 

har reformen att starkt stöd.

–Arbetsmarknadsparterna var eniga om 

innehållet i förslaget. På arbetstagarsidan 

fanns det först farhågor om vilka effekter 

den höjda pensionsåldern skulle få, men 

tack vare den långa övergångsperioden på-

verkar reformen inte deras pensionsålder 

som varit länge på sjön, säger Kari Väli-

mäki.

–I framtiden fästs det säkert ännu större 

uppmärksamhet vid invalidpensionsrisken 

och arbetshälsan. 
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A
rbetet på sjön är både fysiskt 

och psykiskt krävande. Ma-

skinbuller, hala däck, många 

trappor, trånga passager och 

obekväma arbetsställningar 

är ansträngande för kroppen. 

Väderleken kan vara extrem och det finns 

risk för olycksfall och exponering för skad-

liga ämnen. Skiftarbetet tillåter sällan en 

hel natts sömn. Långa perioder ombord på 

fartyget där man tillbringar både arbetsti-

den och fritiden, borta från familj och an-

dra vänner än arbetskamraterna, ställer 

sina krav på den psykiska balansen.

De som arbetar på fartyg måste vara 

tillräckligt friska för att klara av inte bara 

det dagliga arbetet utan också farliga situ-

ationer. De ska kunna rädda både andra 

och sig själva. Obligatoriska läkarkontrol-

ler görs vartannat år, men det behövs 

mera än så. Invalidpensioneringar 

är vanligare bland sjöfarare än i 

yrkesgrupper med motsvarande 

arbete i land, visar en under-

sökning som Stiftelsen för 

Rehabilitering har gjort 

på uppdrag av Sjömans-

pensionskassan.

FORMARE FÖR ATT KOMMA 
I FORM

Sjömanspensionskassan och 

Sjömansservicebyrån har 

tillsammans skapat projek-

tet ForMare för att förbättra 

sjöfararnas arbetshälsa. Re-

derierna kan välja att satsa 

Sjömanspensionskassans 
och Sjömansservicebyråns 
projekt ForMare ger goda 
resultat.

på projektet och då kan deras anställda an-

söka om att få vara med. Deltagarna väljs 

individuellt och målet är att hitta dem som 

får den största nyttan av projektet.

Inom ForMare får deltagarna hjälp med 

att ändra sin livsstil. De får personlig, sak-

kunnig handledning för motion, viktkon-

troll, återhämtning och vila och stress-

kontroll. ForMare består av en ca fem 

månader lång aktiv period och en 

uppföljningsperiod på tre år. 

Den aktiva perioden inleds med 

mångsidiga test av den fysiska 

konditionen. Under perioden 

får deltagarna information, 

kan gå på föreläsningar och 

träffar sin personliga träna-

re tio gånger. Målen sätts indi-

viduellt. Efter den aktiva perioden 

följer en treårig uppföljningsperiod.

KONKRETA, MÄTBARA RESULTAT

Resultaten är uppmuntrande. 

De allra flesta av de ca 100 per-

soner som i januari 2015 börja-

TEXT PIA HANSSON 
FOTO MARINA PAULAHARJU

de ändra sin livsstil med hjälp av Formare 

motionerade mera, åt hälsosammare och 

orkade bättre med sitt arbete efter den ak-

tiva perioden. 

Enligt mätningarna hade muskelkondi-

tionen och uthålligheten förbättrats avse-

värt och andelen fett i kroppen minskat. 

De flesta uppgav att de sov bättre. Alko-

hol- och tobakskonsumtionen hade också 

minskat. Flera hade till och med kunnat 

minska på blodtrycks- eller annan medi-

cinering. 

I och med att det i sjömanspensionsre-

formen införs en självrisk för invalidpen-

sioner i större rederiers arbetspensionsav-

gift blir arbetshälsan en allt angelägnare 

fråga för arbetsgivarna. 

ForMare visar på ett övertygande sätt 

att det går att påverka levnadsvanorna 

och arbetshälsan. Mycket beror på hur 

bestående den nya, hälsosammare livssti-

len är. Arbetskamraternas goda erfaren-

heter kan också sporra flera att aktivt ta 

hand om sin hälsa. Där spelar företags-

hälsovården och arbetsledningen också 

en stor roll. 

FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE 
för sjöfararnas arbetshälsa

Möjligheter till 
motion ombord.

ForMare handlar om 
att lägga ett pussel 
för sitt eget liv.

http://mepa.fi/sve/service/motion/formaresve/


I vår ska det komma nya 
anvisningar om hur ar-
betshälsan ska främ-
jas med arbetspensions-
pengar. Gemensamma 
regler gör det tydligare 
hur pensionsbolagen kan 
agera.

TEXT LEENA SERETIN  
FOTO PIRJO MAILAMMI  
TECKNING JOUKO OLLIKAINEN

Finansinspektionen:

SPELREGLER 
FÖR ARBETSHÄLSOPENGARNA  

N
ya anvisningar ska ut 

på remiss före julen, 

säger direktör Anneli 
Tuominen vid Finans-

inspektionen.

Finansinspektionen 

(FI) har utrett att arbetspensionsbo-

lagen i några års tid har använt mera 

pengar till främjandet av arbetshäl-

san än de enligt bestämmelserna får 

använda. Av ArPL-avgiften har en 

andel för hantering av invalidpen-

sionsrisken, ca 0,03, reserverats för 

arbetshälsan. Det har dock tagits ut 

hälften mindre pengar i form av den-

na hanteringsdel än det har använts 

till arbetshälsoverksamhet. Finans-

inspektionen anser att detta bryter 

mot den avsedda principen.

Direktör Anneli Tuominen säger 

att tillsynsmyndigheten inte tar ställ-

Direktör Anneli Tuominen vid 
FI säger att det är en viss del 
av ArPL-avgiften som är öron-
märkt för arbetshälsoverk-
samheten och att andra delar 
av avgiften inte ska användas 
för ändamålet.
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ning till om pensionspengar som av-

setts för arbetshälsan har använts 

direkt för att konkurrera om nya fö-

retagskunder.

– Enligt utredningen behöver till-

vägagångssätten ändå preciseras. 

Pensionspengarna bör användas så 

riskbaserat som möjligt. Vi har den 

uppfattningen att alla arbetspensi-

onsbolag inte har gått riskbaserat 

till väga och vissa bolag har avtalat 

om arbetshälsopengar utan att göra 

en behovskartläggning, säger Anne-

li Tuominen.

– Arbetshälsoverksamheten är gi-

vetvis ett konkurrensmedel för pen-

sionsbolagen, men det framstår tyd-

ligt att en del bolag har anledning att 

ändra sin praxis.

Tillsynsmyndigheten offentlig-

gör inte uppgifter om enskilda bo-

lag. Enligt en utredning som dags-

tidningen Helsingin Sanomat gjort 

har pensionsbolagen Varma och Il-

marinen under de senaste åren ut-

märkt sig med en frikostig använd-

ning av arbetshälsopengarna, rentav 

så att det är några stora företag som 

fått en stor andel av dem.

Tuominen betonar att tillsyns-

myndigheten inte förutsätter att 

Bolagen ska själva  
kunna överväga  

hur invalidpensionsrisken  
ska kunna minskas.
Anneli Tuominen, Finansinspektionen

Stora pengar
I FJOL ANVÄNDE arbetspensionsförsäkringsbola-

-
-

-
-
-

-

-

Leena Seretin

pengarna fördelas jämnt mellan 

kundföretagen, utan fördelningen 

måste vara riskbaserad.

EFFEKTERNA SKA ANALYSERAS

Enligt Anneli Tuominen visar utred-

ningen att användningen av arbets-

hälsopengarna har gett goda resul-

tat i många kundföretag. Visserligen 

bör bolagen förbättra sina analyser 

av effekterna.

– Man kommer säkert inte fram 

till en helt exakt analys av hur ar-

betshälsopengarna har bidragit till 

längre arbetsliv eller färre fall av in-

validpension. En noggrannare ana-

lys av effekterna är ändå på sin plats, 

säger hon.

Pensionsbolagen kan använda ar-

betshälsopengarna bland annat till 

utveckling av ledningen av arbets-

hälsan och verksamhet som upp-
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Veritas stöder vid sidan om
ARBETSPENSIONSBOLAGEN -

-
-

Kaisa Fors-
ström 

-

Leena Seretin

Konkurrensen 
blir konkret när 
en kund ska välja 
arbetspensions-
försäkringsbolag. 
Pensionsbolagen 
konkurrerar med 
servicen, eftersom 
arbetspensionsför-
säkringsavgiften 
är lika för alla. 

rätthåller arbetsförmågan i kundfö-

retagen.

– Finansinspektionen kommer 

inte att ge ut listor på vad pengar får 

eller inte får användas till. Bolagen 

bör själva kunna överväga hur risken 

för invalidpensioner kan minskas i 

respektive kundföretag, säger Tuo-

minen.

Hon anser att det hör till arbets-

pensionssystemets karaktär i sig att 

pengar kan användas till att stödja 

arbetshälsan och motverka arbets-

oförmåga för att minska arbetspen-

sionsutgifterna.

– Det är lagstiftarens uppgift att 

bestämma vilka roller arbetspensi-

onsbolagen, företagshälsovården 

och arbetsgivaren ska ha.

KLARARE ANVISNINGAR

Finansinspektionen gör som bäst 

upp anvisningar om användningen 

av arbetshälsopengarna. De bör vara 

färdiga före jul och skickas sedan ut 

för utlåtanden. Helt färdiga ska de 

vara i vår.

– I de nya anvisningarna räknas 

det inte heller upp vad pengarna får 

användas till. Däremot gäller anvis-

ningarna bl.a. dokumentering, rap-

portering och analyser av effekterna, 

säger Anneli Tuominen.

Finansinspektionen kommer inte 

heller med förslag om en annan för-

delning av ArPL-avgiften till olika 

ändamål än i dag. Det hör till soci-

al- och hälsovårdsministeriet och ar-

betsmarknadsparterna och i sinom 

tid till lagstiftaren.

Finansinspektionen kommer an-

tagligen att föreslå att anvisningar-

na ska leda till lagstiftning. Stöd i 

form av lagstiftning önskas ock-

så av Arbetspensionsförsäkrarna 

Tela, där intressebevakningsdirek-

tör Nikolas Elomaa hoppas att an-

visningarna från tillsynsmyndighe-

ten och lagstiftningen kommer att 

täcka gråzoner som eventuellt finns 

idag. 



VEM?
Musa Jallow

Ålder:  

Utbildning:

Arbete:  
 

Familj:
 

Intressen:

INTERVJU



BÄR IN I ARBETSLIVET
Musa Jallow är yrkesstuderandenas talesman.     

TEXT VERNERI AALTO FOTO KAI WIDELL

Fler än två av tre 
yrkesstuderande 
tror att de får jobb 
inom sin bransch.

 Musa Jallow, ordförande för Sakki ry:

YRKESSTOLHETEN

ARBETSPENSION |  



Jallow understryker att 
ungdomarna uppskattar 
trevliga arbetskompisar och 
ett meningsfullt arbete. Lö-
nen kommer i andra hand.

O
rdförandeskapet i en studerandeorga-

nisation kommer att hålla Musa Jallow 

sysselsatt resten av året. Trots kockstu-

dierna är han mera intresserad av kabi-

nett- än köksarbete och planerar därför 

att studera vidare. Jallow ångrar ändå 

inte studierna inom restaurangbranschen. – Åtmins-

tone blir det god mat hemma.

FOTBOLLSSPELAREN BLEV ORGANISATIONSPAMP

Från början av året har Jallow arbetat som ordföran-

de för yrkesstuderandes förbund i Finland, Sakki ry. 

Som sin viktigaste uppgift ser han 

att sprida de unga medlemmar-

nas åsikter och uppfattningar på 

arenor för samhällspåverkan, där 

han tack vare sin ställning får vara 

med.

Jallow har tidigare spelat fotboll 

och varit hjälpledare i församling-

ens skriftskola. Det kändes natur-

ligt att gå med i organisationsverksamhet.

– Först var det viktigast att lära känna nya 

människor. Lite senare insåg jag att sakinnehållet 

var mycket intressant. Sedan kom ivern att också 

göra det som ett jobb.

ARBETSLIVSPENSIONEN ÄR VÄLKOMMEN

Jallow bekymrar sig mycket för hur yrkesskolelever-

na ska orka i arbetslivet till pensionsåldern. Han an-

ser det viktigt att man främjar arbetshälsan för att 

folk ska orka arbeta.

– Man vet att de som studerar i en yrkesutbild-

ning mår sämre än de som har annan utbildning. De 

har också ofta de både psykiskt och fysiskt tyngsta 

jobben. Speciellt för dem som har gått i yrkesskola 

är det viktigt med stöd för arbetshälsan så att de inte 

blir utmattade före pensionsåldern. 

Jallow förhåller sig inte särskilt känslomässigt till 

att pensionsåldern höjs.

– Det är svårt att säga när man är så ung och det 

ligger så långt i framtiden. I pensionsreformen tog 

man i alla fall hänsyn till dem som 

har ett psykiskt eller fysiskt tungt 

arbete när man skapade möjlighe-

ten att få arbetslivspension.

UTBILDNINGEN ÄR INTE SOM FÖRR

I september offentliggjordes en en-

kät bland yrkesstuderande, Amis-

barometern kallad. Tack vare den finns det nu forsk-

ningsresultat om hur de yrkesstuderande tänker. 

Jallow verkar nöjd när han kommenterar resultaten. 

Tre av fyra som studerar till ett yrke är stolta över sin 

utbildning. I samhället får yrkesutbildning ändå inte 

ännu den uppskattning den förtjänar.

– Yrkesskolan är inte längre bara en plats för dem 

som inte kommer in i gymnasiet. Under de senaste 

årtiondena har yrkesutbildningen förändrats myck-

Det kommer väldigt 
många småföretagare 

från yrkesskolorna.

Barometern talar om hur yrkesstuderande 
tänker
AMISBAROMETERN är en omfattande insamling av information 

mångsidigt utreda yrkesstuderande ungdomars livssituationer 
och tankar om studierna och framtiden. Barometern visar att

någon mån är den rätta för dem.
-

ning.
-

derar.

MER RESULTAT AV BAROMETERN -

egna analyser.
Enkätundersökningen gjordes i våras av Sakki ry och forsk-

med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.

http://www.amisbarometri.fi/sv/framsida/


Vad ger pensionsreformen till 
ungt yrkesfolk?
PENSIONSREFORMEN

-

-
-

-

-

-

Verneri Aalto

et. Mångas erfarenheter av tidigare yrkesskolstudier 

är ohjälpligt förlegade.

– Det kommer väldigt många småföretagare från 

yrkesskolorna. Det borde finnas ännu bättre stöd för 

dem som startar eget så att de inte ska behöva lära 

sig allt den hårda vägen.

En av de viktigaste sakerna att utveckla inom yr-

kesutbildningen är hur man stärker ungdomarnas 

sociala relationer och färdigheter, anser Jallow.

– Många unga upplever att de lämnas ensamma. 

Då orkar de inte med studierna och trivs inte i sko-

lan.

EN FRAMTIDA BESLUTSFATTARE?

Jallows framtidsplaner är inte helt klara ännu. Efter 

ordförandeskapet, som tar slut vid årsskiftet, plane-

rar han åtminstone att söka en studieplats och even-

tuellt arbeta en tid. 

Jallow tror att han om tio år har ett arbete som 

han trivs i och där han får göra någonting viktigt.

– Jag är fortfarande intresserad av att påverka 

genom organisationer, men politiken lockar också. 

Parti har han dock inte ännu valt. 

”Yrkesskolan är inte längre bara en plats för 
dem som inte kommer in i gymnasiet.”

Musa Jallow besökte 
studerande vid Stadin 
ammattiopisto på res-
taurang Kokki. 
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STORBRITANNIEN
Möjlighet till större pension
för pensionstagarna 

j gj g

DE BRITTISKA PENSIONÄRERNA erbjuds nu 
ett extra tillskott till pensionen som kom-
pensation för att de inte har rätt till förmå-
nerna i det nya systemet med jämnstora
pensioner. Pensionstagarna kan komplet-
tera den lagstadgade pensionen genom 
att betala en frivillig socialförsäkringsav-

-

och ju större det valda tillskottet är.
Som kompensation stiger pensionen

pund för den förhöjda pensionen.
Enligt pensionsminister Ros Altmann 

passar arrangemanget för dem som inte
har tjänat in full lagstadgad pension.

ITALIENNN
Indexfrysning i strid mot 
grundlagen

y

ITALIENS GRUNDLAGSDOMSTOL har tolkat att

euro strider mot grundlagen. Mario Mon-
tis teknokratregering beslutade om frys-

Domstolens beslut orsakar bekymmer 
för Matteo Renzis regering som kämpar 

Regeringen har redan meddelat att det 
inte kommer att vara möjligt att betala till-
baka alla nedskurna pensioner. 

Premiärminister Renzi meddelade att 
cirka två miljarder kommer att användas 
för att höja de pensioner som är under 

-
ningarna till fullt belopp skulle kosta up-

USA
Betalning av klumpsummor 
förbjuds
I USA PLANERAR -
nansministeriet att förbjuda arbetsgivare 
att betala pensionstagarna hela pensions-
potten som ett engångsbelopp. 

Förbudet gäller förmånsbestämda till-
läggspensioner.

Många bolag såsom Ford, GM ochM New 
York Times
egna risker genom att betala hela pensio-
nen som en engångsbetalning i stället för 
löpande pensioner (annuiteter).

I engångsbetalningarna överförs ris-
kerna till pensionärerna. En enskild per-
son kan ha svårt att placera pensionspeng-
arna vinstbringande.

De livslånga annuiteterna är också dy-
rare i de individuella försäkringar än i de 
som ordnas av arbetsgivaren.

Runt
Jorden

Pensionsnyheter från olika källor 
jorden runt och presentationer av 
pensionssystemen i andra länder.  
Läs mer på 
Kari Lindstedt
Informatiker 

http://www.marketwatch.com/story/irs-and-treasury-say-no-more-lump-sum-offers-2015-08-05?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Policy%20Change%20to%20End%20Pension%20&utm_campaign=Summer%202015%20Newsletter
http://www.theguardian.com/money/2015/oct/11/top-up-scheme-allows-pensioners-to-boost-retirement-income
http://uk.reuters.com/article/2015/05/17/uk-italy-politics-idUKKBN0O20RH20150517


TYSKLAND
Befolkning:
Förväntad livslängd:  

Medelpension:  

Pensionsålder:

SVERIGE
Avtalspension lyx för
statsanställda

p

STATLIGT ANSTÄLLDA kan från och med
nästa år gå i deltidspension före den egent-
liga pensionsåldern. I de statliga avtals-
pensionerna är den nedre åldersgränsen 

vissa branscher inom den privata sektorn.
Pensionsmyndigheten är oroad över 

-
kortar tiden i arbetslivet. Enligt myndighe-
ten är det motsägelsefullt att statens an-
ställda går i pension före andra – framför 
allt när den nya delpensionen inte kräver 
nedsatt arbetsförmåga.

och med det nya avtalet till att bli helt och 

med den privata sektorns avtalspensioner.

RYSSLAND
Pensionsfinansieringen
ohållbar
DEN LÅNGVARIGT SVAGA ekonomiska situa-
tionen har gått hårt åt pensionssystemet i
Ryssland. Fonderna kommer att sina helt 
och hållet inom ett par år om det nuvaran-
de läget fortsätter. Pensionerna har hittills

till hjälp i den svåra situationen. Pensions-
-

nor.
En åtstramning av pensionspolitiken är 

ingen enkel sak för president Putin -
som hans understöd i hög grad baserar sig 
på en generös pensionspolitik.

Pensionärerna kommer fortfarande 
-

sioner ibland inte betalades på månader.

Världens äldsta 
pensionssystem
TYSKLAND HAR -

-
Otto von 

Bismarck

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

LANDSPRESENTATION

http://arbetet.se/2015/10/16/starka-grupper-kan-trappa-ned/
http://arbetet.se/2015/10/16/starka-grupper-kan-trappa-ned/
http://www.reuters.com/article/2015/09/28/russia-economy-budget-idUSL5N11T39N20150928
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DET FINNS EN stor variation i skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors pensioner i Eu-

ropa, visar den färska rapporten från EU:s 

kommitté för socialt skydd.

Skillnaderna är speciellt stora i Holland, 

Luxemburg och Tyskland, där kvinnor i ge-

nomsnitt får nästan hälften mindre pensio-

ner än männen. De jämställdaste länderna 

i fråga om pensioner är Estland och Dan-

mark, där det råder bara några procents 

skillnad mellan könen.

FINLAND PLACERAR sig kring mitten i jämfö-

relsen. Här får kvinnor ca en fjärdedel min-

dre pensioner än männen. Skillnaden beror 

på att kvinnor ofta har arbetat en kortare 

tid, arbetsmarknaden är könssegregerad 

och det finns löneskillnader.

– I de länder där skillnaden i pension 

EU-jämförelsen visar att skillnaderna är störst i Holland, 

är stora är kvinnornas medverkan i ar-

betslivet av en annan karaktär än i Fin-

land. Till exempel i Holland arbetar kvin-

nor i regel deltid, säger specialsakkunnig 

Niko Väänänen på Pensionsskyddscen-

tralen.

I Holland har tre av fyra förvärvsarbe-

tande kvinnor deltidsarbete och det finns 

en klar löneskillnad mellan könen.

Jämställdheten i Estland och Danmark 

förklaras av att den lagstadgade pensionen 

i huvudsak är jämnstor och inkomstrelate-

rad pension spelar en lite roll.

Allmänt taget placerar Finland sig kring 

mitten i jämförelsen mellan EU-länderna. 

I Finland är pensionerna på europeisk 

medelnivå. Arbetslivslängden och pensio-

neringsåldern är rätt höga, även om de är 

lägre än i de övriga nordiska länderna.

TEXT ANTTI KARKIAINEN

I RAPPORTEN lyfts fattigdomen bland gamla 

kvinnor fram som en källa till oro. Förhål-

landevis låga inkomster bland ålderstigna 

kvinnor är anmärkningsvärt vanliga i Sve-

rige och Finland.

I övrigt är inkomstfördelningen i Fin-

land jämnare än i de flesta EU-länder.

– Jämfört med EU-länderna är inkomst-

skillnaderna bland pensionstagare i Fin-

land små. Att gamla kvinnor har små in-

komster förklaras i grunden av att de har 

lägre pensioner än männen och ofta bor 

ensamma, säger Väänänen.

The Pension Adequacy Report (PAR) 

innehåller en omfattande jämförelse av 

pensionssystemen i Europa i synnerhet 

med tanke på pensionernas tillräcklighet. 

I rapporten beaktas inte den förestående 

pensionsreformen i Finland, utan den be-

skriver läget år 2013. 

PENSIONSSKILLNADERNA 
MELLAN KÖNEN
varierar stort i EU

DE VIKTIGASTE 
IAKTTAGELSERNA  

DEN NYASTE Pension Adequacy 
Report (PAR)-rapporten visar att

Finland allmänt taget place-
rar sig kring mitten i jämfö-
relsen mellan EU-länderna
de största orsakerna till skill-
naderna mellan könen är en 
segregerad arbetsmarknad 
och löneskillnader
fattigdom bland gamla kvin-
nor är ett särskilt bekymmer
inkomstfördelningen i Fin-

EU-länder.

Skillnader i pensionens nivå mellan könen
Hur mycket mindre kvinnors pensioner är än mäns. (65–79 år) Källa: PAR 2015
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3


Hur ska utlandsarbete försäkras?
VAR FÅR MAN RÅD? Vad händer 
med den sociala tryggheten?

Dessa och andra frågor 
besvarades på ett informa-
tionsmöte för arbetsgivare 
som Pensionsskyddscentra-

avsett för arbetsgivare med 
anställda som antingen sänds 
utomlands för att arbeta eller 

– Vi tog upp aktuella frå-
gor som gäller anställda som 

kommer till Finland från utlan-
det eller som reser ut från Fin-
land, berättar utvecklingschef 
Karoliina Nurmi på Pensions-

Såväl Pensionsskyddscen-
tralen, FPA, skattemyndighe-
terna, Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas förbund som 
Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den gav information om sitt 
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Pensionärsarbete ökar inte längre
ARBETE I 63�67 ÅRS ålder näs-

-

blivit vanligare att arbeta vid si-
dan om pension, men däremot 

-
-

soner i pensionsåldern, men i 

-
te arbeta utan att ansöka om 

-
-

rer som arbetade vid sidan av 

-
sionsskyddscentralens sta-

-

eläkeläisten työnteosta vuo-

Frågor kring utlandsarbete diskuterades bl.a. av Nuppu Suvanto (t.v.) 
Tammerfors universitet, Kirsi Korhonen, Helsingfors universitet,  
Karoliina Nurmi, PSC och Kati Laitsaari, Cargotec.

Elo
 Mikko Ja-

kovlev, CFA, har utnämnts 

-

tidigare arbetat som rän-
teanalytiker inom samma 

  Ari Parmi 
-

-

tidigare arbetat som kund-

Försäkringsaktiebolaget 

  Ari Puuru-
nen -

-

tidigare arbetat som före-
tagsanalytiker vid Nordea 

 F  Saku Saira-
nen har utnämnts till port-

-

har tidigare arbetat som 
analytiker inom samma 

Tillförlitlighet och 
insyn är Finlands 
trumfkort
FINLANDS PENSIONSSYSTEM 

-

Jämförelsen toppades av 
-

-

Finland klarade sig bäst av 
alla i den del som utvärdera-
de tillförlitligheten och trans-
parensen hos pensionssyste-

INOM DEN PRIVATA sektorn är ar-

Arbetspensionsindex
POÄNGTALET FÖR arbetspensions-

-
-

LÖNEKOEFFICIENTEN ÄR

-
teras årsarbetsinkomsten till ni-

LIVSLÄNGDSKOEFFICIENTEN är 
-

sioner som de som är födda år 
-

VIKTIGA SIFFROR  

ÅR 2016
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http://www.etk.fi/sve/service/ing%C3%A5ngssida/1048/arkiv?contentPath=sv%2Ftiedotteet_uusi%2F19102015_finland_bland_de_framsta_i_internationell_pensionsjamforelse&tab=notices&date=19.10.2015
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International comparison of the
regulation of pension asset 
investments

Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen and Ilkka Geitlin

Finnish Centre for Pensions
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Kaarlo Reipas and Mikko Sankala

Effects of the 2017 earnings-related
pension reform
– Projections based on the government bill 

Statistik över  
pensionstagarna  

Publikationen innehåller uppgif-
ter om alla som får pension från 
arbets- och folkpensionssys-
temet, de nypensionerade och 

och den produceras i samarbe-

Serie:

 
earnings-related pension 

 
 

I rapporten presenteras kalky-
ler som låg bakom regerings-
propositionen om reformen 
och bedömningar av reformens 
konsekvenser för pensionsöver-

Författare:

Serie:

Arbetspensionstagare  

Publikationen innehåller upp-
-

gare och nypensionerade med 
-
-

gade pensionsskyddet inom den 
-

Serie:

 
 

pension asset  

Publikationen är en engelsk 
sammanfattning av en jämförel-
se av regleringen av placerings-
verksamheten och avkastningen 
av pensionsplaceringar i sex eu-

i samarbete med Arbetspensi-

Författare: -

Serie:

Pensionsskyddscentralens publikationer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! www.etk.fi/nyhetsbrev
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