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Forskningen på Pensionsskyddscentralen förser beslutsfat-
tare, sakkunniga och medborgare med tillförlitlig och aktuell 
information om hur pensionssystemet fungerar, hurdan in-
verkan pensionspolitiska åtgärder har och hur målen för re-
formerna uppfylls. 

Pensionsskyddscentralen bedriver oberoende empirisk so-
cialvetenskaplig och ekonomisk forskning. Föremål för den 
tvärvetenskapliga forskningen är pensionsskyddet som hel-
het och teman i anknytning till det. Verksamheten omfattar 
både långsiktiga forskningsprojekt och forskning som ome-
delbart betjänar beslutsfattandet. Aktivt forskningssamar-
bete och aktiv kommunikation är en central del av Pensions-
skyddscentralens forskning. 

Forskning hör till Pensionsskyddscentralens lagstadgade 
uppgifter. Forskningen grundar sig på ett flerårigt program 
som beskriver forskningsverksamheten och dess prioritera-
de områden i frågor som är viktiga för utvecklingen av pen-
sionsskyddet under de närmaste åren.

Forskningen på Pensions-
skyddscentralen stöder  
utvärderingen och utveckling-
en av pensionssystemet
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I och med att befolkningen åldras har pensionssystemen i 
flera länder reformerats under de senaste årtiondena. Den 
senaste pensionsreformen i Finland trädde i kraft i början av 
år 2017. Forskningsbaserad kunskap har en väsentlig roll vid 
uppföljningen av målen för reformen. 

Pensionssystemet studeras i allt högre grad ur sysselsätt-
ningsperspektiv och som en del av den offentliga ekonomin. 
Studier av hur tiden i arbetslivet och tiden som pensionär ut-
vecklas är väsentliga med tanke på både hållbarheten och 
utvärderingen av pensionsreformen. Det är viktigt att beak-
ta skillnaderna mellan olika kön, generationer och socioeko-
nomiska grupper.

Utöver lagstiftningen finns det många andra faktorer som på-
verkar pensionsövergångarna, såsom arbetsförmågan, arbets-
förhållandena, arbetstagarnas och arbetsgivarnas attityder 
samt olika åtgärder för att stödja fortsatt arbete. Det behövs 
forskning i olika faktorers inverkan på fortsatt arbete och pen-
sionsövergång. Det behövs också forskning i sådana föränd-
ringar i arbetslivet och sysselsättningen som påverkar pen-
sionsskyddet genom arbetslivsdeltagandet och inkomsterna. 

Ekonomiskt och socialt  
hållbart pensionsskydd  
i ett Finland som åldras 
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I pensionsskyddets sociala hållbarhet ingår förutom tillräckli-
ga pensioner också medborgarnas tillit till pensionssystemet. 
Pensionssystemet tryggar redan var tredje vuxens försörjning 
i Finland. När befolkningen åldras ökar andelen pensionsta-
gare och frågan om pensionärernas ekonomi blir allt viktigare. 
Det är viktigt att veta hur pensionen skyddar mot risker som 
kan drabba pensionärers ekonomi. Här är det viktigt att jäm-
föra olika befolkningsgrupper, bl.a. skillnaderna mellan kö-
nen och invandrares pensionsskydd. 

Om människorna inte känner pensionssystemet eller inte li-
tar på det, prövas systemets hållbarhet. Därför är det viktigt 
att forska i allmänhetens uppfattningar om pensionerna. Efter-
som förändringar i den övriga sociala tryggheten och folkpen-
sionssystemet också kan påverka arbetspensionssystemets 
legitimitet, är det viktigt att bedriva övergripande forskning i 
pensionsskyddets sociala hållbarhet.  

Pensionssystemet är en ekonomiskt och samhälleligt bety-
dande institution, som påverkar hela den offentliga ekono-
min. Samtidigt återspeglas förändringarna i den ekonomiska 
omvärlden i hur pensionssystemets finansiering håller. Ur så-
väl den ekonomiska, den sociala som den politiska hållbarhe-
tens perspektiv är det viktigt att följa utvecklingen av arbets-
pensionssystemets utgifter och avgifterna till systemet och 
trycket att förändra dem. Pensionsskyddets ekonomiska håll-
barhet accentueras på grund av den minskade nativiteten och 
den låga räntenivån. Båda faktorerna medför utmaningar för 
pensionssystemets finansieringsutsikter i ett långt perspek-
tiv. När befolkningsstrukturen ändras och mängden personer 
i arbetsför ålder minskar, spelar avkastningen på placerings-
tillgångarna en ännu större roll för finansieringen av pensio-
nerna, och således behövs det kunskap om pensionsfonder-
na och placeringsverksamheten. 
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Åren 2020–2024 fokuserar forskningen på Pensionsskyddscen-
tralen på fyra prioriterade områden: arbetslivslängden och dess 
utveckling, pensionsövergångarna, pensionernas tillräcklig-
het och pensionssystemets finansiella hållbarhet.  Dessa te-
man hör till de centralaste och aktuellaste frågorna inom pen-
sionsskyddet och de är sammanflätade med varandra.  

Under programperioden betonas utvärderingen av pensions-
reformer, främst uppföljningen av effekterna av 2017 års ar-
betspensionsreform. Reformernas effekter utvärderas inom 
alla prioriterade områden. Övriga teman som genomskär och 
sammanbinder de prioriterade områdena är skillnaderna mel-
lan olika befolkningsgrupper, socioekonomiska grupper, kön, 
åldersgrupper och regioner och internationella jämförelser. 
Genom internationella jämförelser kan vi placera det finländ-
ska systemet in i en vidare referensram och producera rele-
vant kunskap om andra länders lösningar.  

På varje prioriterat område undersöker vi samhälleliga för-
ändringar som har en viktig koppling till pensionssystemet, 
såsom förändringar i arbetet och yrkesbanorna samt demo-
grafiska förändringar. I undersökningarna eftersträvar vi att 
beakta långsiktigare utveckling och placera föremålet för un-
dersökningen i en bredare kontext. 

PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN 2020–2024: 

Forskning i centrala frågor 
inom pensionsskyddet

PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN
03

Pensions- 
skyddets

tillräcklighet

Arbetslivs-
längden och 

dess utveckling
Pensionsöver-

gångarna

Pensions-
systemets 

ekonomiska
hållbarhet

2020 2024



12 13

förväntningar på en höjd sysselsättningsgrad. Det behövs 
också kunskap om arbetslivslängden bland personer som 
börjat få pensioner av olika slag. 

Även yrkesbanans början och mitt är föremål för forskning. 
Ett viktigt skede i början av yrkesbanan är etableringen på 
arbetsmarknaden. Det kan förekomma avbrott i yrkesbanan 
av olika skäl. Med tanke på pensionsskyddet är det viktigt 
att få kunskap om hur allmänt perioder utan förvärvsar-
bete förekommer och hur de fördelas i olika befolknings-
grupper och hur yrkesbanan efter avbrotten utformas. Det 
är också värt att fästa uppmärksamhet vid hur förvärvsin-
komsterna utvecklas under yrkesbanan och vilken betydel-
se atypiskt arbete har. 

Yrkesbanan upphör inte längre nödvändigtvis i och med 
pensioneringen. Fler pensionstagare än förr arbetar med-
an de får pension. Under programperioden forskar vi i ut-
bredningen av och orsakerna till att pensionstagare arbe-
tar och hur arbetet vid sidan av pension har förändrats. 

Yrkesbanans längd, dess placering i tiden och inkomster-
na under den aktiva tiden påverkar pensionens nivå. Ar-
betslivslängden har också konsekvenser för pensionssyste-
mets ekonomiska hållbarhet. De samhällspolitiska målen 
att förlänga arbetslivet och höja sysselsättningsgraden 
ökar behovet av forskningsbaserad kunskap om ämnet. 
Det behövs forskning i arbetslivslängden och yrkesbanor-
nas struktur och förvärvsinkomsterna under tiden i arbete 
samt förändringarna i dem och skillnaderna mellan olika 
befolkningsgrupper inom kortare och längre tidsperioder.

Under programperioden producerar vi aktuell information 
om arbetslivslängden och hur yrkesbanorna placeras i ti-
den och utvecklar mätningen av yrkesbanorna. I samband 
med detta utreder vi alternativa sätt att beskriva yrkesba-
norna och deras längd. 

Ett centralt delområde för forskningen är arbetslivsdelta-
gandet bland de äldsta i arbetsför ålder och slutet av yrkes-
banan. Dessa åldersgrupper berörs av samhällspolitiska 

Forskning i arbetslivslängden 
och dess utveckling

1. PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN

Aktuell informa-
tion om arbets-
livslängdens 
utveckling  
i olika 
befolknings-
grupper

Forskning i  
arbetslivs-
skeden och 
-förändringar 
som är av 
betydelse för 
pensions-
skyddet
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Människor går i pension längs olika stigar. De påverkas av 
individuella faktorer och reglerna inom pensionssystemet, 
såsom flexibiliteten i fråga om pensionsåldern. Forskning-
en i tidpunkten för pensioneringen och pensionsformerna 
ger information om hur arbetslivslängden ökar och hur ut-
bredda olika pensionsformer, såsom sjukpension eller par-
tiell ålderspension, är.

Under programperioden forskar vi i pensionsövergångar-
na pensionsslagsvis och befolkningsgruppsvis och bedö-
mer effekterna av 2017 års pensionsreform. Vid sidan av 
utfallet av övergången i pension studerar vi befolkning-
ens pensionsplaner och förändringarna i dem samt sam-
bandet mellan den planerade och den faktiska åldern då 
människor går i pension. Utöver beskrivande studier utre-
der vi olika faktorers inverkan på pensionsplanerna och 
beslutet att gå i pension. Föremål för studien är hur incita-
ment inom pensionssystemet påverkar pensionsövergång-
arna och hur denna påverkan skiljer sig mellan olika be-
folkningsgrupper. 

Forskning
i pensionsövergångarna

Besluten påverkas också av faktorer på arbetsplatserna. Vi 
studerar sambandet mellan faktorer på arbetsplatsnivå och 
pensionsövergångarna samt arbetsgivarnas uppfattningar 
om bl.a. den åldrande arbetskraften och åldersgränserna 
inom pensionssystemet.

Mångas yrkesbana slutar med sjukpensionering. Under 
perioden forskar vi i sjukpensionsfrekvensen, ansökning-
arna om sjukpension och avslagsandelens förändring i ti-
den och skillnader mellan befolkningsgrupperna och dess-
as inverkan på antalet sjukpensionerade. 

Utöver det studeras vilket samband hälsan, arbetsförmå-
gan och arbetsförhållandena har med sjukpensionsfrek-
vensen. Vi producerar också forskning i skillnader mellan 
sjukdomsgrupperna. Vi ökar forskningen i åtgärder som 
stöder arbetsförmågan, såsom yrkesinriktad rehabilitering. 
Utöver faktorer som förebådar sjukpensionering behövs in-
formation om pensioneringsprocessen och de skeden som 
de som sökt pension gått igenom samt arbetsgivarens roll 
vid förebyggande av arbetsoförmåga. 

Uppföljning 
av effekterna 
av pensions-
reformen 
år 2017

Förändringar 
i sjukpensions-
frekvensen och 
bedömningen av 
arbetsförmågan 
och verksam-
heter som  
stöder den

2. PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN
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Forskning i hur väl
pensionerna räcker till

3. PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN

Pensionsskyddets primära uppgift är att trygga försörj-
ningen under tiden som pensionär. Under programperio-
den forskar vi i pensionsskyddets nivå och i pensionsslag 
och befolkningsgrupper som är centrala med tanke på ut-
vecklingen av pensionsskyddet.

Utöver ålderspensions- och sjukpensionstagare forskar vi 
också i dem som får partiell ålderspension och arbetslivs-
pension och hur de klarar sig ekonomiskt. Bland olika be-
folkningsgrupper studeras skillnader mellan hur olika kön, 
socioekonomiska grupper och generationer klarar sig eko-
nomiskt under tiden som pensionär. 

Tiden som pensionär är ett flera år eller t.o.m. årtionden 
långt livsskede med perioder som är olika ur ekonomiskt 
perspektiv. En central fråga är hur pensionärernas ekonomi 
förändras när de går i pension och hurdan den hålls i flera 
årtionden. Under perioden utför vi longitudinella studier 

på individnivå av inkomstnivåförändringar bland pensio-
närer och upprepar en ekonomienkät bland pensionärsbe-
folkningen för att få mångsidig information om pensionä-
rernas upplevda ekonomiska ställning och dess utveckling. 

Hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt bedöms främst 
utgående ifrån inkomsterna. Föremål för forskning är bå-
de totalpensionen och hushållets övriga inkomster. Pen-
sionärernas ekonomi undersöks också ur konsumtionens 
och den subjektiva upplevelsens perspektiv. I forskning-
en beaktas också andra centrala faktorer som påverkar pri-
vatekonomin, såsom hushållets storlek, boendesituation 
och skuldsättning. 

Under programperioden följs kunskaperna om pensions-
skyddet bland personer i arbetsför ålder och deras upp-
fattningar om hur pensionsskyddet räcker till och hur håll-
bart det är och om dess centrala principer.  

Förändringar i 
den personliga 
ekonomin under 
pensionärstiden

Finländarnas 
uppfattningar 
om pensions-
skyddet och 
kunskaper om 
det
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Forskning i pensionsskyddets 
ekonomiska hållbarhet 

4. PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN

Långsiktiga 
kalkyler och  
scenarier om 
pensions-
utgifterna och 
-avgifterna

Internationella 
studier av  
pensions-
fonderna

Pensionsskyddscentralen har regelbundet producerat infor-
mation om pensionsutgifternas och -avgifternas och pen-
sionsförmånernas framtida utveckling med en långsiktig 
planeringsmodell, långtidsprognosmodellen PTS, och EL-
SI-modellen för mikrosimulering av pensionerna. Under pro-
gramperioden ger vi fortsättningsvis ut långtidsprognoser. 
Med modellerna görs förutom baskalkyler också olika al-
ternativa kalkyler om hur t.ex. avkastningen på pensions-
fonderna, sysselsättningen och befolkningsutvecklingen 
påverkar utgifternas och avgifternas utveckling. 

Osäkerheten kring olika faktorer, såsom befolkningsstruktu-
rens utveckling, bedöms i högre grad än tidigare. Också ge-
nerationsaspekten hålls framme i kalkylerna. Därutöver pro-
ducerar vi utvärderingar av kalkylerna och kalkylmetoderna.
 
Utöver regelbundna långtidskalkyler gör vi konsekvensbe-
dömningar av föreslagna ändringar av pensionssystemet 

och gör upp AWG-kalkyler enligt EU:s gemensamma anta-
ganden för arbetspensionssystemets del.

Under programperioden förbättrar vi förmågan att analy-
sera pensionsskyddets samband med den sociala trygg-
heten som helhet och den offentliga ekonomin. Dessutom 
producerar vi information om placeringsverksamheten in-
om arbetspensionssystemet.

Många utmaningar som gäller finansieringen av pensions-
skyddet, inklusive minskad nativitet och låg räntenivå, är 
globala fenomen. Under programperioden gör vi interna-
tionella studier av frågor som är centrala för finansieringen 
av pensionsskyddet, såsom utvecklingen av pensionsfon-
derna och placeringsavkastningen. Under programperio-
den producerar vi information om automatiska stabilisato-
rer som ett sätt att stärka pensionssystemens ekonomiska 
hållbarhet. 
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Styrkan hos Pensionsskyddscentralens forskningsverksamhet 
ligger i den empiriska forskningen som utnyttjar mångsidiga 
och internationellt unika material. I många forskningsprojekt 
används Pensionsskyddscentralens omfattande registerma-
terial. Under programperioden utvecklar vi användningen av 
registerdata och främjar utnyttjandet av inkomstregisterda-
ta i forskningen. 

Även enkätmaterial används i forskningen. Undersökningar 
som bygger på kombinationer av register och enkäter möjlig-
gör högklassig forskning och en mångsidig granskning av oli-
ka fenomen. Utöver dessa används också material som skaf-
fats på annat håll, såsom Statistikcentralen och Eurostat. För 
utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet införs 
mikrosimuleringsmodellen SISU, som modellerar personbe-
skattnings- och socialskyddssystemet i Finland. 

Kärnan i högklassig forskning är personalens kompetens och 
yrkesskicklighet, som utvecklas genom att stödja personalens 
fortbildning och forskarkarriärer. Största delen av Pensions-
skyddscentralens forskning är kollegialt granskad. Pensions-
skyddscentralen har förbundit sig att i sin forskning iaktta den 

Högklassig empirisk forskning 
och aktivt forskningssam-
arbete

04
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forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskap-
lig praxis och villkoren för användningen av Vetenskapliga 
samfunds delegations (VSD) märke för kollegial granskning. 

Ett aktivt forskningssamarbete med universitet och andra 
forsknings- och sakkunniginstitutioner är en viktig del av forsk-
ningsverksamheten. Under programperioden vill vi främja pen-
sionsforskning på annat håll. Pensionsskyddscentralen bl.a. 
finansierar årligen några forskningsprojekt som berör utvär-
deringen och utvecklingen av pensionssystemet och överlå-
ter material till forskningsbruk. Under programperioden fort-
sätter också praxisen med gästforskare.  

Det internationella forskningssamarbetet hålls intensivt un-
der programperioden och vi eftersträvar fortfarande att pl-
anmässigt göra det finska pensionssystemet och Pensions-
skyddscentralens forskning mera kända internationellt. Under 
forskningsprogramperioden ordnar vi fortsättningsvis interna-
tionella seminarier. 

Forskningskommunikation
I forskningens verksamhetsidé ingår att förmedla 
forskningsbaserad kunskap och att fungera som 
sakkunnig i olika organ som stöder beslutsfattandet,  
i den offentliga debatten och inhemska och interna-
tionella forsknings- och sakkunnignätverk. 

Under forskningsprogramperioden utvecklar vi nya 
sätt att distribuera forskningsbaserad kunskap och 
vidareutvecklar parallellpublicering enligt principen 
om öppen tillgång.  



ELÄKETURVAKESKUS
Pensionsskyddscentralen

www.etk.fi
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