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Pensionsskyddscentralen publicerar årligen jämförelser av hurdan realavkast-
ning olika pensionsinstitut har fått på sina placeringar. Utöver de finländska 
pensionsanstalterna omfattar jämförelserna en del utländska institut. Jämförel-
sen är förstås inte helt rättvis, eftersom våra utländska jämförelseobjekt är stora, 
välkända och framgångsrika – alltså bland de bästa inom branschen.

Jämförelsen av realavkastning försvåras av skillnaderna i inflationstakt och 
valutakurser mellan länderna. Därför berättar jämförelsen inte direkt om hur 
bra olika institut har lyckats med sina placeringar. Dessutom påverkas deras 
placeringsverksamhet av regleringen, som är mycket olika i olika länder. Man 
kan ändå göra intressanta iakttagelser om jämförelserna.

I fjol fanns det stora skillnader mellan de finländska pensionsanstalternas av-
kastningssiffror. Samtidigt låg deras avkastningssiffror i snitt efter de utländska 
jämförelseobjektens. 

Det finns ingen enkel förklaring till avkastningsskillnaderna mellan de fin-
ländska pensionsanstalterna. Förklaringen till att de finländska pensionsanstal-
ternas avkastning blev svagare än de andras kan sö-
kas i aktiekursfallet som följde av coronakrisen. Kurs-
fallet drabbade naturligtvis alla placerare i jämförel-
sen, men i det finländska systemet försvagade det pen-
sionsanstalternas solvens och begränsade deras möj-
ligheter att dra nytta av kursuppgången under resten 
av året. 

Erfarenheterna från såväl coronaåret som finans-
krisen år 2008 ger en anledning att rannsaka solven-
sregelverket för pensionsanstalterna inom den privata sektorn. Vi måste fun-
dera på hur väl det nuvarande systemet stöder långsiktiga och avkastningssö-
kande placeringar av pensionsmedlen.

Utgående från utvecklingen under de senaste decennierna är det att vänta 
att det under detta sekel också framdeles uppstår ekonomiska kriser och hälso-
kriser och andra störningar som försvårar placeringarna. Den segdraget låga 
räntenivån gör inte situationen lättare. 

Av dessa orsaker är det motiverat att gå vidare med det arbete som år 2019 
inleddes med Jukka Rantalas preliminära utredning och utvärdera olika rege-
ländringar som kunde möjliggöra bättre placeringsavkastning och stabilare sol-
vens än idag så att de finländska aktörerna kunde nå likadan avkastning som 
de bästa utländska medtävlarna. 

Avkastningsjämförelser 
väcker frågor

LedareInnehåll

30 18Sini Kivihuhta om 
pensionssyste-
met på gott och 
ont.

Arbetspensionsans-
talternas bokslutsupp-
gifter från år 2020 på 
tema sidorna 18–24.
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– Inkomstnivån bland dem som gått i pension efter att ha varit 
arbetslösa eller utanför arbetslivet av annan orsak är i allmän-
het klart mindre också när de är pensionerade än deras som 
gått i pension från arbete, säger nationalekonom Juha Rantala 
på Pensionsskyddscentralen.

Grafikappen på Etk.fi ger en möjlighet 
att jämföra avkastningssiffror.

 Arbetsmarknadsställningen före pensioneringen har en betydande in-
verkan på hur inkomsterna förändras. Medianen för nettoinkomstpro-
portionen för dem som gått i pension från arbete är 79 procent, dvs. 
nettoinkomsten minskar med en femtedel i genomsnitt vid pensione-
ringen. Det framgår av Pensionsskyddscentralens uppföljningsunder-
sökning som omfattar åren 2002–2017. 

Proportionen mellan nettoinkomsterna har hållits likadan sedan 
2000-talets början, trots förändringar på arbetsmarknaden och i 
 befolkningen och pensionsreformer.  

Största delen går i pension direkt från arbetslivet, men många har 
också varit utanför arbetslivet före sin pensionering. Pensioneringen 
höjer nettoinkomsterna för dem som varit arbetslösa eller annars utan-
för arbetslivet med en dryg tiondel i snitt. 

Medianen för proportionen mellan nettoinkomsterna för samtliga 
nya pensionstagare har varit kring 87 procent sedan årtusendets början.

Familjepensionen  
blir tidsbegränsad

I år fick Jonathan Strömberg, Uleå-
borgs universitet, Pensionsskydds-
centralens pro gradu-pris värt 2000 
euro.

I sin avhandling studerar Ström-
berg arbetspensionssystemets 
 finansiella hållbarhet och jämför 
 Finland med Danmark och Neder-
länderna. 

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas 
ett lärdomsprov som godkänts vid 

ett finländskt universitet under det 
föregående kalenderåret. Priset ges 
för en avhandling med ett tema som 
är intressant ur pensionsperspektiv 
och med ett högklassigt utförande. 
Priset är värt 2 000 euro.

I år bedömdes avhandlingarna av 
professor Jukka Rantala, som år 
2019 avgick med pension från 
vd-posten på PSC.

En avkastningsjämförelse mellan de fin-
ländska pensionsförsäkrarna och några 
stora utländska pensionsinstitut visar att 
Finland inte når lika högt som de bästa i 
jämförelsen.

Under coronaåret 2020 var den genom-
snittliga avkastningen i jämförelseländerna 
7,1 procent, medan de finländska arbets-
pensionsplacerarna i genomsnitt nådde till 
4,9 procent.

Under en granskningsperiod på tio år är 
genomsnittsavkastningen i Finland 4,4 
procent.

Mellan de finländska pensionsplacerar-
na fanns det mer skillnader än vanligt. Den 
högsta realavkastningen nåddes av Kyr-
kans pensionsfond KER (7,2 %) och Ilma-
rinen (6,8 %), vars resultat var på toppnivå 
bland de placerare som omfattas av sol-
vensregleringen. Svagare gick det för Sta-
tens pensionsfond SPF (3,6 %), Elo (3,3 %) 
och Varma (2,5 %).

Den klart största avkastningen i fjol, ca 
20 procent, samlade den svenska buffert-
fonden AP6, som placerar i högriskobjekt. 
Den största realavkastningen under en tio-
årsperiod nåddes av den kanadensiska buf-

fertfonden CPPIB, den norska buffertfon-
den SPU, den största svenska buffertfon-
den AP4 och danska ATP, som kom upp till 
8-9 procent.

Pensionsskyddscentralen gör årligen en
jämförelse av placeringsavkastningen mel-
lan 23 arbetspensionsaktörer i Nordeuropa, 
Nordamerika och Asien. Till jämförelsen 
har det valts aktörer som med sin omfatt-
ning och sina placeringstillgångar är centra-
la i pensionssystemet i respektive land.

I jämförelsen har arbetspensionsplace-
rarna  indelats i två grupper på basis av si-
na möjligheter att ta risker: de som är fria 
från solvensreglering och de som omfattas 
av sådan. 

I Finland är buffertfondernas avkast-
ning ca en halv procentenhet högre än så-
dana aktörers som omfattas av solvensreg-
leringen (arbetspensionsbolagen och -kas-
sorna) under de senaste 10 åren.

Uppgifterna har samlats ur offentliga 
källor, i första hand aktörernas årsredovis-
ningar, och siffrorna anges både som reella 
och nominella.

På Etk.fi finns en grafikapplikation som 
visar avkastningen under ett, fem och tio år.

Finland inte bland de bästa

13.7

REDAKTÖR: ANNE IIVONEN

K
A

RO
LIIN

A
 PA

ATO
S

Kyrkans 
pensionsfond 

KER (7,2 %) och 
Ilmarinen (6,8 %) 

fick den högsta 
realavkastningen.

Sparivern ökar bland dem som förbereder sig 
för pensioneringen. Källa: PSC

Inkomsterna minskar med en 
femtedel när man går i pension 
från arbete

Pro gradu-priset till  
Jonathan Strömberg

Kom till 
pensionsarenan!

PSC och Tela ordnar en debatt 
på SuomiAreena ti 13.7. kl. 13.  

Debatten går på finska och 
strömmas från MTV:s studio. 
Du kan redan delta i debatten 

på Twitter: #eläkeareena.

Hur ska vi trygga 
arbetspensionerna i framtiden, 

när allt fler är pensionerade 
och allt färre i arbete? 
Skulle du minska din  

mormors pension? 

LÄR DIG MER 
– PSC UTBILDAR

Familjepensionsreformen för med sig tre ändringar. Efter-
levandepensionen blir tidsbegränsad, sambor börjar omfattas 
av förmånen och barnens ställning förbättras.

Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagen. Familjepensi-
on ska reformeras så att den motsvarar de behov som familjer 
har idag.

Enligt lagförslaget ska efterlevandepension betalas i tio år 
efter makens död. Idag beviljas efterlevandepension tills 
 vidare. Det är alltså en stor principiell ändring att den blir 
 tidsbegränsad.

Idag väljer många att bo ihop utan att gifta sig formellt. 
Sambor får rätt till efterlevandepension, om de har bott ihop 
minst fem år innan den ena avlider och de har ett gemensamt 
minderårigt barn.

Barnens ställning blir också bättre. Barnpension ska betalas 
till 20 års ålder i stället för 18, som idag.

Lagen avses träda i kraft i början av år 2022. Den gäller 
 personer som är födda år 1975 eller senare.
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Etk.fi/koulutus

Stärk din sakkunskap på webbkurser i sommar:
●● Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti
●● The Finnish Earnings-related Pension System
●● Työeläkekuntoutuksen ABC.

PSC är en tillförlitlig sakkunnig och utbildare 
i pensionsfrågor. Anmäl dig på nätet 

www.etk.fi/koulutus
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Har du sparat med tanke på tiden 
som pensionär?
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Johanna Sihvonen
(HvM) har utnämnts till 
chef för försäkringstjäns-
ter vid Ilmarinens försäk-
rings- och pensions-
tjänster.

Turkka Sinisalo
har utnämnts till specia-
list på samhällspåverkan 
på Arbetspensionsför-
säkrarna Tela fr.o.m. 15.6.

Lassi Toivonen
(EM) har utnämnts till 
 direktör för processen 
förstärkning av kundrela-
tionen på Ilmarinens linje 
för kundrelationer och kanaler  
fr.o.m. 17.6.

Susanna Plukka
(DI) har utnämnts till av-
delningsdirektör vid Ilma-
rinens försäkrings- och 
pensionstjänster fr.o.m. 3.5.

Jaana Rissanen
(vicehäradshövding) har 
utnämnts till tjänsten 
som direktör vid social- 
och hälsovårdsministeri-
ets pensions- och 
privatförsäkrings enhet fr.o.m. 1.8.

Tommy Sandås, 
ekonomidirektör och verk-
ställande direktörens 
ställföreträdare, sköter 
temporärt uppgiften som 
verkställande direktör 
fr.o.m. 12.4 tills Carl Petterssons 
efterträdare har utsetts.

Minna Hakkarainen
(FM, EMBA) har utnämnts 
till försäkringsdirektör  
vid Ilmarinens försäk-
rings- och pensionstjäns-
ter. Hon ansvarar för försäkrings-
tjänsteavdelningen och fungerar som 
linjedirektörens ställföreträdare.

Hannu Ijäs
(vicehäradshövdning) till-
trädde 19.4 som direktör 
och ledningsgruppsmed-
lem på Finanssiala ry. Han 
leder lagstiftningsgruppen.

Tomi Kaarniemi
(DI) har utnämnts till 
kundchef på Ilmarinens 
linje kundrelationer och 
kanaler.

Hanna Kankainen
(DI) har utnämnts till 
kundchef på Ilmarinens 
linje kundrelationer och 
kanaler.

Tero Kurenmaa
(JD) har utnämnts till chef 
för den nya enheten juri-
diska ärenden vid Finans-
inspektionen på fem år 
fr.o.m. 1.6

Nina Leppäkangas
(M.Sc.) har utnämnts till 
storkundschef på Ilmari-
nens linje för kundrelatio-
ner och kanaler.

Eija-Kaarina Matilainen
(BBA) har utnämnts till 
avdelningsdirektör på 
linjen för teknologi och 
utveckling.

Carl Pettersson
(EK, EMBA) har utnämnts 
till verkställande direktör 
för Ömsesidiga arbets-
pensionsförsäkringsbola-
get Elo. Han tillträder i höst. Petters-
son kommer närmast från Veritas 
Pensionsförsäkring.

Jouko Pölönen, Ilmarinen, är ny 
 styrelseordförande för Tela rf. 

Till ny ordförande för Arbetspensions-
försäkrarna Telas styrelse har valts 
verkställande direktör Jouko Pölönen 
från Ömsesidiga Pensionsförsäkrings-
bolaget Ilmarinen. Valet gjordes av för-
eningens årsstämma.

Enligt den invanda rotationsprinci-
pen väljs presidiet årligen. Till första 
 vice ordförande valdes verkställande 
direktör Risto Murto från Ömsesidiga 
Arbetspensionsförsäkringsbolaget Var-
ma. Som andra vice ordförande fortsät-
ter verkställande direktör Timo Kie-
täväinen från Keva och som tredje vice 
ordförande verkställande direktör Pasi 
Strömberg från Eläkekassa Verso på 
Pensionsstiftelseföreningens mandat.

Som nya styrelsemedlemmar inval-
des generaldirektör Outi Antila från 
Folkpensionsanstalten, tf. verkställan-
de direktör Hanna Hiidenpalo från 
 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget Elo, verkställande direktör 
Jari Puhakka från Sjömanspensions-
kassan och tf. verkställande direktör 

Tommy Sandås frän Veritas Pensions-
försäkring. Av dem kommer Hiidenpalo 
att fungera som styrelsemedlem tills 
Elos nya vd Carl Pettersson tillträder 
under hösten 2021.  Pettersson kom-
mer sedan att ersätta Hiidenpalo som 
medlem i Telas styrelse.

Som styrelsemedlemmar fortsätter 
dessutom verkställande direktör Päivi 
Huotari från Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt och verkställande di-
rektör Timo Toropainen från Pensions-
stiftelseföreningen. 

U T N Ä M N I N G A R

Jouko Pölönen ordförande för Tela

Aktuellt
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Minimipensionen efter skatt är högst i Norge, men har 
bästa köpkraften i Danmark. Danskar kan köpa en 
hamburgare på årets alla dagar för en månadspension.  
I Finland får man nöja sig med hälften. Mest sällan 
bjuds det på hamburgare i det svenska folkhemmet.

När man jämför minimipensionernas nivå i dessa 
fyra nordiska länder uppstår två läger. Finland och Sve-
rige blir klart efter Danmark och Norge, där minimi-
pensionerna kommer upp till samma nivå som medel-
pensionen i Finland.

I Danmark beskattas minimipensionerna mest. 
Summan som pensionären får i handen blir högst i Nor-
ge, men den höga prisnivån minskar köpkraften, så Dan-
mark kommer klart först med tanke på slutresultatet.

Big Mac-indexet visar köpkraften
Big Mac-indexet, som utvecklats av tidskriften The 
Economist, är ett utmärkt verktyg om man vill jämfö-
ra köpkraftspariteter. Det är en mätare som med hjälp 
av prisuppgifterna på en globalt standardiserad pro-
dukt, Big Mac-hamburgaren, gör olika länders valutor 
jämförbara i fråga om köpkraften.

Indexet anger hur många Big Macs man kan köpa 
med minimipensionen efter skatt i varje land. En mot-
svarande jämförelse mellan medelpensionerna skulle 
också vara intressant, men svårare att göra, eftersom 
biffen saknas, dvs. omfattande statistik över tjänstepen-
sionerna.

Med minimipension avses här den pension som en 
ensamboende person får på basis av bosättning i lan-
det. Bostadsbidrag beaktas inte i jämförelsen.
Hur många Bic Macs får man med minimipensionen 
efter skatt? Flest Bic Macs, mer än 370 per år, kan man 
köpa med minimipensionen i Danmark. Minsta anta-

let hamburgare får man med minimipensionen i Sve-
rige, inte ens 150 stycken.

Över 1 500 euro i Danmark och Norge,  
840 i Sverige och Finland
I Danmark kan minimipensionen före skatt bli mer än 
2 000 euro i månaden. Den består av folkepensionens 
grunddel (880 €), som betalas till alla pensionstagare, 
och den inkomstprövade tilläggsdelen (990 €) samt 
ældrecheck, ett engångsbelopp på 2 500 €) som beta-
las i början av varje år. De två sistnämnda minskar på 
grund av pensionstagarens och makens arbets-, pen-
sions- och kapitalinkomster.

I Norge är garantipensionens maximibelopp 1600 
euro. Garantipensionen minskar 
om man har andra pensionsin-
komster. Efter pensionsinkom-
stavdraget återstår det ingen 
skatt att ta ut på minimipensio-
nen. I Danmark går det 27 pro-
cent skatt på folkpensionens fulla 
belopp och äldrechecken. Nettopensionen är ca 1500 
euro.

I Finland och Sverige är garantipensionen kring 
840 euro i månaden. Efter pensionsinkomsavdraget i 
Finland går det ingen skatt på garantipensionen. I Sve-
rige går det ca 100 euro i skatt.

I Norden har man framgångsrikt reformerat pen-
sionssystemen så att arbetets betydelse har betonats. 
Också i Danmark ökar arbetspensionen i betydelse i 
och med att allt fler får arbetsmarknadspension. Det 
blir ändå inte mindre viktigt att se till att de som har 
låga inkomster klarar sig och att jämföra olika länders 
minimipensioner med olika mätare. 

”Danmark 
kommer 

klart först.”

TEXTEN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I BLOGGINLÄGG PÅ FINSKA OCH ENGELSKA PÅ ETK.FI.

Hur många Big Mac? 

MIKA VIDLUND, KONTAKTCHEF, PSC  TWITTER @VIDMIKA

Bloggat
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Totalpension
2020

TEXT: ANTTI KARKIAINEN   VISUALISERING: KATRI SAARTEINEN

V I SUE L LT

Kommunen med största 
andelen pensionärer �nns
i Norra Savolax
I Finland �nns redan 1,5 miljoner personer 
som får egen pension. På ett årtionde har 
antalet pensionärer ökat med 180 000 
personer, dvs. 13 procent.

Av alla som fyllt 16 år i Finland är en tredjedel 
pensionstagare. I mer än hälften av 
kommunerna utgör pensionstagarna över 40 
procent och i en femtedel av kommunerna 
över hälften av befolkningen över 16 års ålder.

Landskapet med den största andelen 
pensionärer är Södra Savolax. På följande 
platser kommer Kajanaland och 
Kymmenedalen. Endast Nyland har mindre än 
30 procent pensionärer. Kommunen med 
största andelen pensionstagare är 
Rautavaara i Norra Savolax, där tre av fem 
som fyllt 16 år är pensionärer.

Kommunerna med minsta andelen 
pensionärer är Limingo i Uleåborgsområdet 
och Esbo.

Källa: Etk.�, pressmeddelande om 
medelpensionen

Total pensionsutgift 

Arbetspension
29,7 mdFPA

2,5 md

Övriga
1,1 md 33

md €

Egenpensionstagare

33 %
av dem som 

fyllt 16 år

1,5
mn

(Median 1 534 €/mån) 
Genomsnittlig pension för 

dem som bor i Finland och får 
arbets- eller folkpension. 

Medelpension

1 762
€/mån

Kvinnors pension 
1/5 mindre än 

mäns i genomsnitt

!

Skillnader i kvinnors och mäns pensioner
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Unga tjänar 
in pension 
I och med pensionsreformerna tjänar unga in pension redan från en mycket ung ålder. 
Idag tjänar man in arbetspension för lönearbete från och med 17 års ålder. 

Ungas arbete länkades närmare 
samman som en del av arbets-
pensionssystemet i 2005 och 
2017 års pensionsreformer. I re-

formerna bestämdes att arbetspension bör-
jar tillväxa för arbete redan vid en yngre ål-
der än tidigare. Nuförtiden tjänar man in 
arbetspension från och med 17 års ålder. 
Företagare tjänar in pension från och med 
18 års ålder. 

Redan i 2005 års pensionsreform sänk-
tes den nedre åldersgränsen för intjäning av 
arbetspension från 23 år till 18 år. Det finns 
dock nästan ingen forskning om hur refor-
merna inverkat på pensionsintjäningen. 

Ungas arbete har betydelse för bland an-
nat ungas självständighetsutveckling, stu-
dietider, yrkesbanor samt för sysselsätt-
ningsmålen och pensionsskyddet. Tiden 
som ung vuxen är ett betydelsefullt livsske-
de som inverkar på levnadsloppet längre 
fram: svårigheter att etablera sig på arbets-
marknaden får följder för hur arbetslivet 
och inkomsterna utvecklas. 

Fokus har i Finland i långt varit på unga 
som står utanför utbildningen och arbets-
marknaden. Ungas arbete har det forskats 
mindre i, även om förlängning av arbetsli-
vet också i begynnelseskedet har lagts fram 
som mål i regeringsprogrammen.  

Sambandet mellan arbete och 
pension
I vår undersökning granskade vi med hjälp 
av Pensionsskyddscentralens registerupp-
gifter hur vanligt det är att unga arbetar och 
i vilken utsträckning samt hur de centrala 
bakgrundsfaktorerna hänger ihop med ar-
bete. Materialet möjliggjorde att de ungas 
arbete granskades åldersklassvis. 

De unga i vår undersökning var i åldern 
17–22 år. För både 17-åringarnas och 

18–22-åringarnas del åskådliggjorde vi hur 
mycket man arbetar under åldrarna i fråga 
och hur mycket pension som tjänas in för 
arbetet. Undersökningen fokuserade sig på 
situationen år 2019, men till exempel vid 
beräkningarna av pensionstillväxten tillgo-
dogjordes en längre uppföljningstid.  

Låga inkomster
Enligt vår undersökning arbetar de flesta 
unga i ett mycket tidigt skede av sitt lev-
nadslopp. Av 19-åringarna hade runt 76 
procent åtminstone förvärvsinkomster i nå-
gon mån år 2019 och av 22-åringarna var 
andelen lite över 80 procent. Det här bety-
der att majoriteten får erfarenhet av att ar-
beta och av arbetslivet i en ung ålder.  

De ungas årsinkomster stannar ändå i 
genomsnitt på en låg nivå. Så är fallet spe-
ciellt för dem som är yngre än 19 år. Både 
antalet arbetsmånader och inkomsterna 
ökar i takt med åldern. Mellan åldrarna 18 

och 22 smalnar de proportionella skillna-
derna av mellan dem som får de lägsta och 
högsta årsinkomsterna, eftersom i synner-
het antalet unga med väldigt låga inkom-
ster blir färre.  

I undersökningen studerades de ungas 
arbete också utifrån kön, invandrarbak-
grund och bosättningslandskap. Unga kvin-
nor arbetar oftare än unga män. Av de unga 
som tjänade allra mest var ändå unga män 
överrepresenterade. Unga med finländsk 
bakgrund arbetar tydligt oftare än unga 
med invandrarbakgrund. Dessutom var de 
med invandrarbakgrund överrepresentera-
de bland dem som fick de allra lägsta års-
inkomsterna. 

Reformernas inverkan på den 
intjänade pensionen 
Med hjälp av uppgifter om födelsemånad 
och -år studerade vi arbete och inkomster 
för de 12 kalendermånader som följde ef-

ter den månad när 17 års ålder uppnåddes 
(2017 års pensionsreform). Dessutom stu-
derades arbete och inkomster för de 60 ka-
lendermånader som följde på den månad 
när 18 års ålder uppnåddes (2005 års pen-
sionsreform). 

Siffrorna grundar sig på de födda år 
1996 och 2001, eftersom de här var de sis-
ta födelsekohorterna i materialet som i sin 
helhet dragit nytta av att den lägsta åldern 
för pensionsintjäning sänkts. 

De framlagda pensionsintjäningssum-
morna kan exempelvis jämföras med att 
den som fick 2019 års medianlön i 12 må-
nader tjänade in ca 47 euro i pension eller 
med att medianen för de arbetspensioner 
som betalades år 2019 var 1 420 euro i 
månaden. 

Av dem födda år 2001 var 42 procent in-
te alls anställda som 17-åringar. Med andra 
ord drar över hälften nytta av att den nedre 
gränsen för pensionsintjäning sänktes i 
2017 års pensionsreform. 

Vi lade märke till att av 17-åringarna ar-
betade 32 procent 1–3 månader, 19 procent 
4–6 månader och 7 procent 10–12 måna-
der. Det går alltså att konstatera att hos 
17-åringarna betonas korta arbetsperioder. 
Allt som allt blir den arbetspension som till-
växer av 17-åringarnas låga inkomster liten. 
För dem födda år 2001 som hade inkomster 
var medianen för den intjänade pensionen
per månad 1,9 euro och medelvärdet var
3,4 euro. För de 10 procent som tjänat mest 
var pensionstillväxtens storlek 8 euro och
för den procent som tjänat mest 21 euro.

Situationen förändras avsevärt när ål-
dern stiger. Således arbetar man som 
18–22-åring betydligt mer än som 17-åring. 
Andelen som i praktiken inte alls arbetade, 
dvs. inte hade en anställning som räckte 
minst en månad som 18–22-åring, var 9 
procent hos dem födda år 1996. Andelen 
som arbetat högst ett halvt år var 8 procent 
av födelsekohorten och andelen som arbe-
tat 7–12 månader var 8 procent. 

Men en majoritet gjorde arbetet till en 
del av sitt liv: andelen som arbetat mer än 
ett år, men högst två år var 19 procent; an-
delen som arbetat mer än två år, men högst 
fyra år var 41 procent och andelen som ar-
betat mer än fyra år var 16 procent. 

 Medianen för den intjänade pensionen 
för arbete hos 18–22-åringarna var 47 eu-
ro hos dem som hade inkomster. Medelvär-
det var 57 euro. För de 10 procent som tjä-
nat mest var den intjänade pensionen för 
fem års tid 121 euro. 

I den procent som tjänat mest var det 
redan fråga om en pensionsintjäning på 

TEXT: ILARI ILMAKUNNAS, SPECIALFORSKARE, PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

185 euro per månad. På så sätt har 2005 
års pensionsreform för en liten del av de 
unga haft en rätt så betydande inverkan på 
pensionsintjäningen. I och med 2005 års 
pensionsreform tjänar unga med stöd av 
en särskild lag också in förmån som jäm-
ställs med pension för till exempel studier. 
Det här ingick ändå inte i studiens beräk-
ningar. 

Hela arbetslivet inverkar på 
arbetspensionen 
 Allt som allt, när de tidiga arbetsåren be-
aktas i pensionsintjäningen ger det för sin 
del trygghet för framtida avbrott i arbetsli-

Låg intjänad pension som ung förutspår inte nödvändigtvis något 
om beloppet på den slutliga pensionen. Att man inte arbetar 
mycket kan bero på studier. En högre utbildning hänger ändå ihop 
med större sannolikhet att få jobb och högre löner. Således tjänar 
både individerna och samhället på högre utbildning. 
Den åldrande befolkningen kommer framöver att orsaka allt star-

kare tryck på att förlänga arbetslivet också i begynnelseskedet. Man ska se till  
att unga människor utbildar sig även om det i genomsnitt innebär mindre arbete  
i en ung ålder. Möjligheten att uppnå ett stabilt arbetsliv kräver inte heller arbete 
vid sidan av studierna. 

Kompetensens betydelse betonas än mer om arbetsplatserna som är möjliga 
att få med en låg utbildningsnivå och de med låg produktivitet försvinner när 
 arbetsmarknaden förändras. Ökningen av utbildningsnivån för den arbetsföra 
 befolkningen håller ändå på att kraftigt avta i Finland, vilket är oroväckande.  

Det väsentliga är ändå inte de högutbildades antal. För de ungas framtid är det 
mest väsentliga att de inte helt och hållet står utanför utbildningen och arbets-
marknaden. Det här stöder också den offentliga ekonomin. 

ILARI ILMAKUNNAS

vet eller i händelse av att arbetsåren blir få 
till följd av arbetsoförmåga. Även med tan-
ke på likvärdigheten är det bra om alla år i 
arbetslivet beaktas i arbetspensionen. 

De ändringar som gjorts i den lägsta ål-
dern för pensionsintjäning kommer att 
märkas i de flesta ungas pensioner. I och 
med 2005 års pensionsreform började ett 
nytt åldersspann (18–22-åringarna) omfat-
tas av pensionsintjäning, en tidsperiod som 
innehåller redan rätt så långa arbetsperio-
der. I 2017 års pensionsreform sänktes den 
lägsta åldersgränsen till 17 års ålder: 
17-åringarna arbetar och tjänar ändå rätt
så lite.

Utbildning viktigt  

ARBETE SOM 17-ÅRING
Arbetsmånaderna vid 17 års ålder bland dem som är födda 2001, %

Antalet arbetsmånader 0 1–3 4–9 10–12 Sammanlagt

Procentandel 42,0 32,1 18,5 7,4 100

ARBETE SOM 18–22-ÅRING 
Arbetsmånaderna i åldern 18-22 år bland dem som är födda 1996 , %

Antalet arbetsmånader Procentandel

Inte arbetat alls 8,7

1–6 månader 8,2

7–12 månader 8,0

Över ett år, högst två år 18,7

Över två, högst fyra år 40,6

Över fyra år 15,7

Sammanlagt 100

PENSIONSINTJÄNING UNDER OLIKA ÅLDRAR 
Pensionsintjäning som 17-åring (födelsekohort 2001) och som 18–22-åring (födelsekohort 1996)  
för dem som haft inkomster vid olika percentiler samt medelvärde €/mån .

17-åringar (födelsekohort 
2001)

18–22-åringar
(födelsekohort 1996)

Percentiler och medelvärde Intjänad pension, €/mån Intjänad pension, €/mån

10:e percentilen 0,4 € 7,0 €

25:e percentilen 0,8 € 21,6 €

Median 1,9 € 46,6 €

75:e percentilen 4,3 € 82,7 €

90:e percentilen 7,9 € 120,5 €

99:e percentilen 20,5 € 184,5 €

Medelvärde 3,4 € 56,6 €

Förändringar i inkomst- eller prisnivån som skett under uppföljningen har inte beaktats i siffrorna. 
Percentilerna beskriver värdet på variabeln, under vilket andelen enligt percentilen av fallen av 
fördelningen hamnar. Till exempel pensionsintjäningen nedanför 10:e percentilen beskriver 
beloppet på den intjänade pensionen, under vilket 10 procent av fallen hamnar. 

Forskning
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Ungdomarna 
börjar ha jobb igen
Sysselsättningen bland unga försvagades mycket under coronakrisen, men enligt 
specialforskare Hanna Sutela behöver man inte ännu tala om någon förlorad generation

Ingen förlorad generation ännu

Annu Kähkönen litar på 
framtiden. Hon jobbar på 
Minimani i Rovaniemi 
och har haft jobb under 
coronatiden.

Specialforskare Hanna Sutela på 
Statistikcentralen är insatt i ut-
vecklingen av arbetsmarknaden i 
Finland och känner också väl till 

hur de ekonomiska kriserna under närhis-
torien har påverkat sysselsättningen.

Coronakrisen skiljer sig dock tydligt 
från depressionen på 1990-talet och den 
ekonomiska störtdykningen efter finanskri-
sen år 2008.

– Nu har den kvinnodominerade servi-
cebranschen, där också många unga arbe-
tar, drabbats hårdast. De tidigare ekono-
miska kriserna slog först mot sysselsätt-
ningen bland männen, när arbetslösheten 
ökade på mansdominerade och konjunk-
turkänsliga exportbranscher, säger Sutela.

Enligt Statistikcentralens arbetskrafts-
undersökning minskade kvinnornas syssel-
sättningsgrad med 1,2 procentenheter och 
männens med 0,8 procentenheter år 2020 
jämför med året innan.

– Mer än hälften av nedgången av anta-
let sysselsatta förklarades av att ungdomar-
na hade svårare att få jobb. Jobben minska-
de i synnerhet inom servicebranscher som 
butiker, restauranger och hotell.

I fjol fanns det 22 000 färre sysselsatta 
15-24-åringar och deras sysselsättnings-
grad var 3,4 procentenheter mindre än året 
innan.

– I övriga åldersgrupper blev nedgången 
i sysselsättningsgraden mindre än en pro-
centenhet och bland 55-64-åringarna för-

bättrades sysselsättningen i själva verket.
Sutela påpekar att ekonomiska kriser alltid 
har konsekvenser för hur smidigt ungdo-
mar kan gå över från studier till arbets-
marknaden.

Till följd av depressionen på 1990-talet 
hade många unga långvariga svårigheter att 
få jobb. Korta jobb ökade också, när det in-
te fanns stadigvarande arbetsplatser att få.

Krisen har mångahanda följder
– Sysselsättningen försvagades mycket
mer drastiskt under de föregående kriser-
na än nu. Men coronapandemins följder
ska inte heller förringas.
Sutela påminner att det inte bara har varit
en ekonomisk kris, utan också en hälsokris 
och den vägen också en social kris.
– Därför kan konsekvenserna vara långva-
rigare och svårare att förutse än i tidigare
svåra situationer.

Enligt undersökningar har ungdomarnas 
välbefinnande minskat och problemen med 
psykisk ohälsa ökat under coronatiden. 
Bland annat Arbetshälsoinstitutets under-
sökning Miten Suomi voi (Hur mår Finland) 
visar att arbetshälsan bland ungdomar blivit 
sämre än bland övriga åldersgrupper när si-
tuationen har dragit ut på tiden.

Buffertarbetskraften tog smällen
Enligt Pensionsskyddscentralens under-
sökning får största delen av ungdomarna 
någon arbetslivserfarenhet redan vid unga 
år. Av 19-åringarna hade ca 76 procent åt-
minstone lite förvärvsinkomster i någon 
mån år 2019. Av 22-åringarna var andelen 
drygt 80 procent. Årsinkomsterna är ändå 
rätt små i snitt.

Enligt Sutela har unga människor, i syn-
nerhet kvinnor, som arbetar vid sidan av 
studierna under coronakrisen utgjort den 
mest betydande buffertarbetskraften, vars 
arbetstillfällen minskade snabbt när ekono-
min kom i svackan.

– En stor del av studerande kvinnor som 
arbetar har arbetat deltid på servicebran-
scher som lidit av coronan. När arbetet har 
tagit slut har inkomsterna minskat. Det har 
synts bl.a. som ökade ansökningar om ut-
komststöd.

En ny undersökning av FPA visar att ar-
betslöshet och permitteringar till följd av 
coronakrisen mest har påverkat ensambo-
endes, kvinnors, ungdomars och lågutbil-

TEXT: MATTI REMES / FOTO: KAROLIINA PAATOS, OLLI-PEKKA ORPO 

”Vi har inte ännu 
förlorat en generation 

på grund av 
coronakrisen. Det 
finns redan tecken  

på förbättring.”

Med eftertryck
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Det kan bli svårare 
för ungdomar att 
komma ut i arbets-
livet, om de inte 
har kunnat få 
 praktik och annan 
arbetserfarenhet 
under studierna. 
Specialforskare 
Hanna Sutela an-
ser att sommarjob-
ben också därför  
är viktiga för 
 ungdomar.

dade löntagares inkomster. Inkomstförlus-
terna är relativt sett större i yngre ålders-
grupper.

En ny undersökning av FPA visar att ar-
betslöshet och permitteringar till följd av 
coronakrisen mest har påverkat ensambo-
endes, kvinnors, ungdomars och lågutbil-
dade löntagares inkomster. Inkomstförlus-
terna är relativt sett större i yngre ålders-
grupper.

Hanna Sutela anser att det är en intres-
sant iakttagelse att många kvinnor har kon-
centrerat sig på studier på heltid när arbe-
tet tagit slut, de har inte blivit arbetslösa. 
Bland unga män kan man inte se en mot-
svarande utveckling i lika hög grad.

Coronatiden ökar 
utbildningsskillnaderna
I Finland är skillnaden i utbildningsnivå 
mellan könen exceptionellt stor till kvin-
nors fördel jämfört med många andra län-

der. Enligt statistiken har situationen inte 
korrigerats i väsentlig grad.

– Coronakrisen har snarare ökat skillna-
den mellan unga kvinnor och män, när vi ta-
lar om att satsa på framtiden med studier.

Sutela påminner att avsaknad av arbete 
eller utbildning inte nödvändigtvis förut-
spår utslagning, om situationen inte blir 
långvarig.

– Många ungdomar tar en paus vid nå-
got skede och t.ex. väntar på att bevärings-
tjänsten ska börja, läser till inträdesförhör 
eller tar ett mellanår, säger hon. 

Förbättring i sikte
Trots att sysselsättningsläget för ungdomar 
har blivit dystrare är Hanna Sutela optimis-
tisk inför framtiden. Sannolikt återhämtar 
sig ungdomarnas sysselsättningsläge, när 
coronavaccinationerna framskridet, be-
gränsningarna lyfts och ekonomin kommer 
ordentligt i gång.

– Det finns redan tecken på förbättring.
Sutelas optimism bottnar också i hen-

nes egna erfarenheter av svårigheter med 
att hitta jobb i början av yrkesbanan. Hon 
graduerade mitt i den djupaste depressio-
nen på 1990-talet, då det var verkligen ont 
t.o.m. om praktikplatser.

– Hoppas att arbetsgivarna nu förstår att 
man ska erbjuda ungdomarna arbetstillfäl-
len. Ungdomar har iver att komma framåt, 
så det viktigaste är att ge dem möjligheter.

– Vi har inte ännu förlorat en generation 
på grund av coronakrisen, betonar Sutela.

I Finland och i det övriga Norden är det 
vanligt att arbeta under studietiden. Enligt 
undersökningar bidrar det också till att 
man snabbare får jobb som motsvarar ut-
bildningen efter studierna.

– Arbetsgivarna måste förstå att det un-
der coronatiden kan ha blivit luckor i cv:n, 
även om den unga personen har haft hur 
mycket arbetsvilja som helst.

”Sysselsättningen försvagades mycket mer 
drastiskt under de föregående kriserna än 
nu. Men coronapandemins följder ska inte 

heller förringas.”

Med eftertryck
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vill arbeta

Debatt
TEXT: MATTI REMES / FOTO: OLLI-PEKKA ORPO

Unga människor

Eero Löytömäki på 
Ungdomssektorns 
takorganisation 
Allians vet att corona 
mest har påverkat 
servicebranschen, 
där många unga 
jobbar. 

Arbetsgivarsidans 
chefekonom 
Penna Urrila på 
EK litar på att 
ekonomin växer 
efter coronatiden.

Arbetstagarnas 
intressebevakare  

Kirsi Rasinaho 
på FFC vill röja 

väg för unga i 
arbetslivet.

Den erfarna 
företagaren 

Juha Savolainen ser 
det som en 

samhällelig plikt att 
anställa unga.

Coronakrisen ökade ungdomsarbetslösheten brant.  
Vi frågade fyra sakkunniga hur det skulle bli lättare  

för ungdomar att komma ut i arbetslivet.
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av det. Ungdomar för också annars med sig 
ett nytt slags dynamik på arbetsplatsen. 
Det är bra att det finns människor i olika 
åldrar i ett team, säger Rasinaho.

Högre utbildningskrav
Löytömäki på Allians anser att en höjning 
av utbildningsnivån behövs för att minska 
ungdomsarbetslösheten på lång sikt.

– Med bara grundskolekunskaper klarar 
man sig inte i arbetslivet längre. Det finns 
inga arbetsplatser för dem som saknar ut-
bildning, vilket det kanske fanns förut.

Löytömäki förhåller sig positivt avvak-
tande till reformen genom vilken läroplik-
ten förlängs till 18 års ålder. Det betyder att 
läropliktiga efter grundskolan är skyldiga 
att söka in till utbildning på andra stadiet.

– Förlängningen av läroplikten är ett
steg framåt men inte allena saliggörande. 
Dessutom behövs t.ex. att alla får tillräckli-
ga färdigheter i grundskolan.

Enligt Urrila på EK är den nya läro-
pliktslagen inte det effektivaste sättet att 
höja utbildningsnivån och främja syssel-

sättningen av ungdomar. Han håller med 
Löytömäki om att grunden för kompetens-
höjningen och förebyggandet av utslagning 
läggs i den grundläggande utbildningen.

– Eventuella problem ska åtgärdas så ti-
digt som möjligt och helst förebyggas. Det 
kräver tillräckliga resurser i småbarnspe-
dagogiken och grundskolan, så att barnen 
får stöd.

Urrila är oroad t.ex. för tillgången till 
psykiska hälsovårdstjänster för barn och 
unga.  Löytömäki hoppas också på mera 
resurser för det.

– Psykisk ohälsa är det vanligaste hälso-
problemet bland unga. De som särskilt 
mycket lider av det är utslagna ungdomar 
som saknar en utbildnings- eller arbetsplats.

Mera stöd och vägledning
Enligt Rasinaho på FFC behöver också stu-
die- och yrkesvägledningen på läroinrätt-
ningarna utvecklas för att ungdomarna så 
snabbt som möjligt ska finna den stig som 
passar dem bäst.

– Det är t.ex. allmänt att yrkesutbild-
ningen avbryts, när studierna och bran-
schen inte känns rätt.

Rasinaho påpekar att många ungdomar 
som är i början av sitt självständiga liv be-
höver omfattande stöd med praktiska sa-

ker. Hon anser att t.ex. Navigatorn inom ar-
betskraftstjänsterna har visat sig fungera 
bra. Det är en rådgivningstjänst med låg 
tröskel där personer under 30 år får hjälp 
med frågor som gäller arbete, utbildning 
och vardagen i praktiken.

– Dessutom behövs uppsökande ung-
domsarbete och verkstadsverksamhet som 
ger startträning. Sådant arbete hjälper dem 
som är i den svagaste ställningen att kom-
ma i arbete eller utbildning, tillägger Löytö-
mäki.

En annan inställning till arbetslivet
Många unga kommer ut i arbetslivet med en 
annan inställning än tidigare generationer 
och planerar kanske inte att arbeta i långa 
anställningar hos samma arbetsgivare.

Är det svårt att hitta motiverade och en-
gagerade arbetstagare?

– Nej, det är det inte. Enligt min erfaren-
het är alla ungdomar som hittat en bransch 
som passar dem ivriga över möjligheten att 
arbeta och lära sig mer genom att göra sa-
ker i praktiken, säger Juha Savolainen.

Hans företag har vuxit snabbt under de 
senaste åren och behövt mer arbetskraft, 
men Savolainen säger att det råder en stor 
brist på kunniga yrkesmänniskor inom kyl-
branschen. Unga, potentiella framtida ar-
betstagare anställs bl.a. till sommarjobb 
och som praktikanter.

– Man måste förstå att ungdomarna än-
nu prövar sina vingar i arbetslivet.

De försöker få en uppfattning om på en 
hurdan arbetsplats de skulle passa in och 
vad som skulle vara intressantast och trev-
ligast att göra.

Enligt Savolainen är kortare försök så-
som arbetspraktik och sommarjobb ett bra 
och tryggt sätt att bekanta sig med arbetet, 
både för arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Sysselsättningen av ungdomarna 
har diskuterats mycket under 
coronatiden. På Ungdomssek-
torns takorganisation Allians har 

man bekymrat följt med hur arbetslösheten 
bland ungdomarna vände brant uppåt efter 
de senaste årens positiva utveckling.

– Ekonomiska kriser slår först ner på de 
unga. De har en svagare ställning på ar-
betsmarknaden än andra för att de saknar 
arbetserfarenhet. Coronapandemin har 
dessutom mest påverkat servicebranscher-
na, som sysselsätter många ungdomar, sä-
ger påverkansexpert Eero Löytömäki.

Chefekonom Penna Urrila på Finlands 
Näringsliv EK hoppas att pandemins inver-
kan på ungdomarnas sysselsättning blir 
kortvarig, när ekonomin börjar gå uppåt. 
Historien visar att utdragna recessioner 
kan ha långvariga följder.

– Till exempel de som blev färdiga med
sin utbildning under recessionen i början 
av 1990-talet hade svårt att hitta jobb efter 
studierna. Det kan ha försvagat karriärs- 
och inkomstutvecklingen också senare..

Sommarjobb och praktik
FFC:s expert på utbildnings- och arbets-
kraftspolitik Kirsi Rasinaho hoppas att 
mängden sommarjobb som erbjuds ungdo-
mar i sommar växer rejält sedan förra som-
marens krasch.

– Det är nödvändigt att få arbetserfaren-
het, annars är det svårt att få en fot in på 
arbetsmarknaden. Sommarjobben är vikti-
ga, men t.ex. praoperioderna på högstadiet 
ger också en kontakt med arbetslivet, kon-
staterar Rasinaho.

Sommarjobben är en språngbräda till 
arbetslivet för ungdomarna, och de förbätt-
rar ungdomarnas möjligheter att få jobb 
också på längre sikt än en sommar.

”Med bara 
grundskolekunskaper 
klarar man sig inte i 
arbetslivet längre.” 

EERO LÖYTYMÄKI  
SAKKUNNIG

ALLIANS

”Den nya läropliktslagen  
är inte det effektivaste sättet 

att höja utbildningsnivån 
och främja sysselsättningen 

av ungdomar.” 

”Utan arbetserfarenhet  
är det svårt att få in en fot 

på arbetsmarknaden.” 

KIRSI RASINOJA  
SAKKUNNIG

FFC

PENNA URRILA  
CHEFEKONOM

EK

Juha Savolainen, som har en lång erfa-
renhet som företagare inom kylbranschen, 
säger att företagen har en moralisk och 
samhällelig skyldighet att anställa unga på 
sommarjobb och praktik. Han anser att om 
företagsledningen bara sätter sig in i frå-
gan, kan man hitta lämpliga och menings-
fulla uppgifter också för ungdomar.

– Också en kort anställning är ett viktigt 
steg för en ung människa. Det hjälper en 
att få en uppfattning om vad man vill i ar-
betslivet. Här ska företagen fungera som 
handledare, vägvisare och språngbrädor, 
säger Savolainen, som ansvarar för utveck-
lingen av affärsverksamheten på Kyl-
mä-2000 Oy.

Rasinaho anser att det lönar sig för fö-
retagen att aktivt sysselsätta unga också för 
att de på det sättet kan stärka sin arbetsgi-
varimage. Inom många branscher kommer 
konkurrensen om kompetent personal att 
öka i framtiden.

– De som blir färdiga från olika utbild-
ningsnivåer har dessutom ny kunskap in-
om sitt område och företagen kan ha nytta 

TUMMEN UPP FÖR 
LÄROAVTAL
Juha Savolainen har rekryterat flera 
unga till kylmontörsuppgifter via 
läroavtalsutbildning. I arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationerna  
ser man också på läro avtal som en 
fungerande brygga mellan yrkes-
utbildning och  arbetsliv.

– Internationella jämförelser har 
läroavtalsutbildning visat sig vara ef-
fektiv. I Tyskland är läro avtal vanliga 
och har spritt sig därifrån också till 
andra tysktalande länder i Mellan-
europa. Där är ungdomsarbetslös-
heten lägst i världsdelen, konstaterar 
Penna Urrila på EK.

– Hos oss har man också goda 
 erfarenheter av läroavtal t.ex. inom 
byggbranschen. Ungdomarna lär sig 
först grunderna i läroinrättningen 
och kommer sedan till företagen för 
att lära sig praktiken, fortsätter Kirsi 
Rasinaho på FFC.

Debatt

”Ungdomarna försöker få 
en uppfattning om hurdan 

arbetsplats de kunde 
passa in på.” 

JUHA SAVOLAINEN 
FÖRETAGARE I 

KYLBRANSCHEN
KYLMÄ-2000

GRUPPEN HAR FOTOGRAFERATS PÅ OLIKA DAGAR, BILDBEHANDLING OLLI-PEKKA ORPO.
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Arbetspensionsanstalternas bokslut 2020

Penningflödet inom arbetspensionssystemet

Pensionstillgångar
31.12.2019

218,0
miljarder

Pensionstillgångar
31.12.2020

224,6
miljarder

Statens
andelar 
4,0 md Arbetspensions-

avgifter
22,0 md

Placerings-
avkastning

10,0 md

18,9 md

6,0 md

0,4 md

212 md

2,7 md

SF-andel
0,9 md

Utbetalda
pensioner
-29,7 md

Driftskostnader
-0,4 md

BELOPPEN I MILJARDER EURO

KÄLLA: PENSIONSSKYDDSCENTRALEN, TELA
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Ett annorlunda placeringsår

223 miljarder i portföljen
I slutet av coronaåret var arbetspensionsanstalternas placeringstillgångar 
nästan 223 miljarder euro. Pensionssystemets solvens hjälper också att 
klara av sådana instabila placeringsår som fjolåret var.

TEXT: KIMMO KOIVURINNE / TABELL: EEVA PUUPERÄ

Förra året bjöd på nervuppslitande 
stunder för dem som skötte arbets-
pensionssystemets placeringar. Året 
innan, 2019, var det bästa place-

ringsåret under det gångna decenniet. Fjol-
året började också i god medvind på finans-
marknaden. Fast man redan på sätt och vis 
kunde vänta sig en korrigeringsrörelse i ak-
tiekurserna - efter en långvarig uppgång - 
var det plötsliga kursfallet i slutet av febru-
ari dramatiskt. Det ironiska talesättet som 
odlas på finansbranschen - den här gången 
är det annorlunda - stämde för en gångs 
skull.

När realekonomin stängdes ned på 
grund av coronapandemin störtdök efterfrå-
gan på i synnerhet resor och tjänster på ett 
ögonblick. Det var alltså en negativ efterfrå-
gechock i realekonomin. Kapitalmarkna-
den hölls ändå funktionsduglig, eftersom 
staterna och centralbankerna snabbt beslöt 
om stimulansåtgärder som skapade tilltro 
till kontinuiteten i ekonomin på marknaden. 
Genom stimulansåtgärderna förhindrades 
finanssektorn från att gå i stå som under fi-
nanskrisen. Samtidigt gjorde t.ex. företag 
som erbjuder digitala underhållningstjäns-
ter rekordresultat när konsumenterna för 
det mesta hölls hemma.

De snabba nedstängnings- och stimu-
lansåtgärderna visade sig så effektiva, att 
aktiekurserna återhämtade sig från vårvin-
terns kursfall redan inom några månader. 

Förra sommaren och tidiga hösten be-
fann sig placeringsmarknaden i ett slags 
lugnvatten i väntan på coronaepidemins 
följande våg. Under slutet av året rådde det 
i synnerhet på aktiemarknaden en lite skep-
tisk stämning när aktiekurserna fortsatte 
att stiga fast världen var mer eller mindre 
nedstängd medan den väntade på hur pan-
demin skulle utveckla sig.

Det var ett visst slags orsak till förund-
ran att priserna på kapitalvaror klev uppåt, 
fast de ekonomiska utsikterna verkade 
minst sagt osäkra. En orsak till detta var att 
t.ex. småföretag som sysslar med tjänster
och turism sällan har börslistats i världen,
och nedstängningsåtgärderna drabbade
värst just den icke-börslistade upplevelse-
sektorn och andra mindre företag, vilkas
möjligheter att skaffa nödfinansiering på

marknaden är begränsade. Dessutom stöd-
de de lovande nyheterna om vaccinutveck-
lingen aktieprissättningen.

I slutet av december avslutade centrala 
aktieindex förra året med antingen nya eller 
nästan nya rekordsiffror. Den nominella av-
kastningen på arbetspensionssystemets pla-
ceringar blev 4,8 procent och tillgångarna  
ökade till ca 223 miljarder euro trots corona-
pandemin.

Mest aktieplaceringar
Av det finländska arbetspensionssystemets 
placeringstillgångar hade vid slutet av året 
i genomsnitt 52 procent placerats i notera-
de aktier och andra placeringar av aktietyp, 
32 procent i ränte- och penningmarknads-
instrument, 9 procent i fastigheter och 8 
procent i övriga placeringar, bland annat 
hedgefonder. 

Bland ändringarna av den genomsnittli-
ga fördelningen av placeringarna är det värt 
att lägga märke till att aktieplaceringarnas 

andel ökat med två procentenheter och rän-
teplaceringarnas andel samtidigt minskat 
i motsvarande grad. Ökningen av aktier-
nas andel av placeringarna förklaras av 
aktiekursernas positiva utveckling, vilket 
ökade aktiernas proportionella andel med-
an ränteplaceringarnas andel i gengäld 
minskade.

Mer utanför än i Finland
En fjärdedel av placeringstillgångarna (25 
procent) var i slutet av året placerad i Fin-
land, medan ungefär en knapp femtedel (17 
procent) hade placerats inom det övriga eu-
roområdet. Största delen av pensionssys-
temets placeringstillgångar, totalt 58 pro-
cent, hade placerats på annat håll i världen.

När placeringstillgångarna i absoluta tal 
växer har den geografiska diversifieringen 
riktat sig ut till andra håll i världen, medan 
den relativa andelen placeringar i Finland 
har minskat i motsvarande grad. Geogra-
fiskt diversifierad allokering i hela världen 
följer samtidigt grundprincipen för pen-
sionsplaceringar: pengarna placeras på ett 
inkomstbringande och betryggande sätt. 

Nästan 5 procents avkastning
Placeringsavkastningen år 2020 var nomi-
nellt 4,8 procent och reellt, korrigerad med 
den årliga inflationen, 4,6 procent. Det är 
bra att komma ihåg att avkastningen under 
ett år har en rätt begränsad inverkan på 
pensionssystemets hållbarhet.

På längre sikt, 24 år, har den nominella 
avkastningen i snitt varit 5,9 procent om 
året och den inflationskorrigerade reella 
avkastningen i snitt 4,3 procent om året. I 
ett kortare tidsperspektiv har motsvarande 
avkastning under den senaste femårsperio-
den varit nominellt 5,5 och reellt 4,7 pro-
cent och under den senaste tioårsperioden 
nominellt 5,5 och reellt 4,3 procent.

De genomsnittliga avkastningssiffrorna 
påverkas av under vilka perioder och vid 
vilka tidpunkter de studeras. Till exempel 
den tioårsperiod som slutade för fem år se-
dan vid utgången av år 2015 omfattade bå-
de en finanskris och en eurokris, vilket 
innebar att den genomsnittliga avkastning-
en under den då senaste tioårsperioden var 
nominellt 4,8 och reellt endast 3 procent.

Det viktiga med tanke på pensionssys-

temets hållbarhet är realavkastningen på 
lång sikt. När det görs långsiktiga bedöm-
ningar av pensionssystemet, utgår man vid 
prognoskalkylerna från antagandet att av-
kastningen är två och en halv procent till år 
2028. Efter det är den förväntade realav-
kastningen tre och en halv procent per år.

Under perioden 1997–2020 har våra 
pensionsförsäkrares genomsnittliga avkast-
ning överskridit den förväntade avkastning-
en i kalkylerna. En tillräcklig genomsnittlig 
avkastning på längre sikt förbättrar också 
solvensen, tack vare vilken vårt pensions-
system tål kriser på finansmarknaden. 
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ÅRLIG AVKASTNING AV ARBETSPENSIONSPLACERINGARNA 
1997–2020
Källa: Tela

Arbetspensionsanstalternas 
nyckeltal år 2020 Bolag (ArPL, 

FöPL)
Stiftelser 

(ArPL)
Kassor 

(ArPL, FöPL)
SPK  

(SjPL)
LPA  

(LFöPL)
Keva  

staten /SPF 
(OffPL)

Kevas 
medlems-
samfund 
(OffPL)

Övriga7) Sammanlagt

Försäkrade (antal) 1 723 069 13 978 15 055 6 363 56 814 129 942 541 239 23 325 2 509 785
Pensionstagare (antal) 1) 1 086 680 15 248 16 383 8 122 104 155 229 480 403 558 26 268 1 889 894
Lönesumma/arbetsinkomst (mn €) 63 422,2 1 094,0 716,1 206,2 1 218,2 6 089,6 18 487,1 842,9 92 076,3

Inkomster (mn €)
Premieinkomst 2) 14 318,6 249,0 163,4 39,2 171,3 1 508,7 5 454,1 298,4 22 202,7
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde 6 007,4 135,5 107,9 73,8 26,7 818,8 2 631,9 189,6 9 991,6
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde (%) 4,7 3,6 5,6 6,2 8,1 4,0 4,7 4,5 4,8
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 5 372,1 263,8 62,5 50,7 7,4 710,7 2 631,9 101,6 9 200,7

Kostnader (mn €)
Utbetalda pensioner 3) 4) 16 295,2 315,9 200,1 127,4 849,9 4 828,7 5 722,7 362,0 28 701,9
Totala driftskostnader 5) 327,3 6,9 6,5 3,4 31,2 15,9 53,9 3,9 449,0

Tillgångar
Pensionstillgångar6) 135 248,7 2 944,3 2 063,3 1 255,3 137,5 20 963,6 58 853,5 3 179,9 224 646,1
Placeringar enligt verkligt värde, mn € 133 211,0 2 937,6 2 005,3 1 250,9 327,4 20 963,6 58 008,8 4 233,8 222 938,4
Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, %)  

Ränteplaceringar 30,1 34,8 25,0 4,5 42,4 37,4 35,8 34,4 32,2
Aktieplaceringar 47,4 46,8 48,6 49,7 39,9 53,5 51,8 56,7 49,3
Fastighetsplaceringar 11,3 14,0 24,3 30,3 16,4 4,9 6,4 6,4 9,6
Övriga placeringar 11,3 4,5 2,1 15,5 1,3 4,2 6,1 2,4 8,9

Solvens
Solvenskapital sammanlagt 30 006,4 922,0 601,1 564,9 - - - - 32 094,4
Solvensgräns € 17 401,8 396,0 292,3 175,5 - - - - 18 265,6
Solvenskapital/solvensgräns 1,7 2,3 2,1 3,2 - - - - 1,8
Solvensgrad -% 128,5 145,6 141,1 182,0 - - - - 129,3

1)  En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter.
2)  I premieinkomsten ingår inte den andel som bekostas ur statsbudgeten, FöPL 

371,0 mn €, SjPL 61,1 mn €,  €, LFöPL 711,5 mn € och OffPL staten 2 897,2 mn €. 
3)  Inkl. SF-andelen för andra än Keva (medlemssamfund, staten och KPF) hos vilka den 

ingår i premieinkomsten
4)  Inkl. statens andel av FöPL

5)  Exkl. placeringsverksamhetens kostnader
6)  FöPL-tillgångarna inkl. premieansvar, LFöPL-tillgånarna är ansvarsskulden, 

Keva-medlemssamfundens tillgångar är pensionsansvarsfonden, Keva staten 
och KPF-tillgångarna är placeringstillgångarna

7)  Övriga inkluderar Kyrkans Pensionsfond, FPA-personalens pensionssystem och 
Finlands Banks pensionsfond

När man talar om pensionssystemets till
gångar hänvisar man ibland till pensions
tillgångarna (ca 225 md år 2020) och 
 arbetspensionssystemets placeringstill
gångar (ca 223 md).  Termskillnadenberor 
på att pensionstillgångarna inkluderar 
 övriga fordringar och skulder och materiella  
nyttigheter som ingår i balansräkningen. 
Dessa poster medräknas inte i placerings
tillgångarna.

Pensionstillgångar eller
placeringstillgångar?

Ordlista
DELVIS FONDERANDE är pensionssystem 
där pensionerna finansieras med både 
arbetspensionsavgifter och tidigare 
insamlade fonder.

SOLVENSEN talar om hur mycket en ArPL
försäkrares pensionstillgångar överstiger 
ansvarsskulden. Ansvarsskulden är en 
uppskattning av försäkrarens framtida 
pensionsutgifter till den del de har 
fonderats. 

REALAVKASTNINGEN är den årliga 
procentuella avkastningen på 
arbetspensionsfonderna som överstiger 
konsumentprisernas utveckling.

5,0
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Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror år 2020

1)  Utan lagstadgade avgifter och driftskostnader för 
placeringsverksamhet och arbetshälsoverksamhet.

2)  I Veritas överföring till kundåterbäringar ingår 
till skillnad från de övriga även överföring från 
försäkringsrörelsen (VA2).

3)  I kolumnen Förändring % anges förändringen i procent, om siffran har angetts i euro i kolumnen 2019. 
Om det i kolumnen 2019 anges procentsatser, anges förändringen i kolumnen Förändring-% i procentenheter.

Varma Ilmarinen Elo  Veritas Sammanlagt
2020 förändring, 

% 3) 2020 förändring, 
% 3) 2020 förändring, 

% 3) 2020 förändring, 
% 3) 2020 förändring, 

% 3)

FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL 505 170 0,2 % 555 029 -9,0 % 393 129 -4,2 % 58 940 -5,3 % 1 512 268 -4,7 %
FöPL (-försäkringar) 37 800 0,0 % 76 147 0,1 % 83 569 0,3 % 13 285 2,7 % 210 801 0,3 %
Sammanlagt 542 970 0,2 % 631 176 -8,0 % 476 698 -3,4 % 72 225 -4,0 % 1 723 069 -4,1 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 347 100 1,0 % 458 401 -0,3 % 243 552 1,1 % 37 627 1,4 % 1 086 680 0,5 %

INKOMSTER (mn €) Premieinkomst

ArPL-premieinkomst 4 748,6 -6,9 % 4 842,2 -10,1 % 3 205,0 -9,9 % 482,3 -8,2 % 13 278,1 -8,9 %
FöPL-premieinkomst 184,8 -1,0 % 387,8 -1,5 % 410,7 0,1 % 69,3 2,7 % 1 052,6 -0,6 %
Överföringsavgifter och återförsäkring -2,5 -25,0 % -9,6 58,7 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % -12,1 52,1 %
Premieinkomst sammanlagt 4 930,9 -6,7 % 5 220,5 -9,3 % 3 615,6 -8,9 % 551,6 -6,9 % 14 318,6 -8,2 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resulta-
träkningen 2 100,3 -17,0 % 2 262,1 10,1 % 876,4 -41,9 % 133,3 -13,5 % 5 372,1 -14,0 %

Sammanlagt 7 031,2 -10,0 % 7 482,6 -4,2 % 4 492,0 -18,0 % 684,9 -8,3 % 19 690,7 -9,9 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €) 22,3 79,8 % 30,9 193,4 % 18,1 -15,2 % 5,4 -20,4 % 76,7 50,2 %

UTBETALDA PENSIONER (mn €)
ArPL 5 728,0 2,9 % 6 262,0 2,7 % 3 108,0 4,1 % 471,9 4,9 % 15 569,9 3,1 %
FöPL 300,3 2,7 % 495,9 3,7 % 445,0 4,3 % 83,9 3,9 % 1 325,1 3,7 %
Sammanlagt 6 028,3 2,9 % 6 758,0 2,8 % 3 553,0 4,1 % 555,8 4,7 % 16 895,0 3,2 %
Kostnadsfördelning -326,0 -39,9 % -642,4 -28,9 % 339,0 -32,5 % 29,6 -49,6 % -599,8 -251,9 %
Sammanlagt 5 702,3 1,4 % 6 115,6 0,6 % 3 891,9 -0,6 % 585,4 -0,7 % 16 295,2 0,6 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Kostnader för anskaffning av försäkringar 9,7 10,2 % 16,8 -2,0 % 17,5 -24,6 % 3,4 -6,6 % 47,4 -10,2 %
Omkostnader för försäkringarna 27,4 -16,7 % 45,1 -14,7 % 32,0 -12,6 % 5,6 -14,2 % 110,1 -14,6 %
Lagstadgade avgifter 5,3 -51,8 % 5,7 -53,0 % 3,8 -53,4 % 0,6 -11,4 % 15,3 -51,9 %
Övriga förvaltningskostnader 15,7 -9,2 % 16,4 -4,9 % 14,7 3,5 % 3,3 -7,2 % 50,1 -4,2 %
Driftskostnader sammanlagt 58,1 -17,0 % 83,9 -15,4 % 67,9 -17,2 % 12,8 -10,4 % 222,8 -16,1 %
Omkostnader för ersättningsverksamheten 25,2 -7,0 % 40,4 -5,9 % 21,2 -8,0 % 5,2 0,2 % 92,0 -6,4 %
Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 5,1 -20,3 % 3,6 -43,6 % 3,2 24,9 % 0,6 -11,0 % 12,5 -22,0 %
Omkostnader för placeringsverksamheten 21,3 3,4 % 30,3 14,3 % 30,0 -1,1 % 8,8 -0,4 % 90,4 4,8 %
Övriga kostnader 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Totala driftskostnader sammanlagt 109,6 -11,6 % 158,3 -9,6 % 122,4 -11,4 % 27,4 -5,5 % 417,7 -10,4 %

Totala driftskostnader i procent av premieinkomsten 2,2 -0,1 3,0 0,0 3,4 -0,1 5,0 0,1 2,9 -0,1
Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten 1) 61,0 -1,0 73,3 2,8 72,0 -1,4 90,5 2,2 70,1 0,5

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA (%) 
Kostnader för anskaffning av försäkringar 8,9 1,8 10,6 0,8 14,3 -2,5 12,4 -0,1 11,3 0,0
Omkostnader för försäkringarna 25,0 -1,5 28,5 -1,7 26,1 -0,4 20,5 -2,1 26,4 -1,3
Lagstadgade avgifter 4,8 -4,0 3,6 -3,3 3,1 -2,8 2,0 -0,1 3,7 -3,1
Övriga förvaltningskostnader 14,3 0,4 10,4 0,5 12,0 1,7 12,0 -0,2 12,0 0,8
Driftskostnader sammanlagt 53,0 -3,4 53,0 -3,6 55,5 -3,9 46,9 -2,6 53,3 -3,6
Omkostnader för ersättningsverksamheten 23,0 1,1 25,5 1,0 17,4 0,6 18,9 1,1 22,0 1,0
Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 4,7 -0,5 2,3 -1,4 2,6 0,8 2,2 -0,1 3,0 -0,4
Omkostnader för placeringsverksamheten 19,4 2,8 19,2 4,0 24,5 2,5 32,0 1,6 21,6 3,1
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totala driftskostnader sammanlagt 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €) 40 725,7 5,5 % 43 538,8 3,3 % 22 381,4 2,3 % 3 321,1 2,5 % 109 967,1 3,9 %

Varma Ilmarinen Elo  Veritas Sammanlagt
2020 förändring, 

% 3) 2020 förändring, 
% 3) 2020 förändring, 

% 3) 2020 förändring, 
% 3) 2020 förändring, 

% 3)

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, mn €)
Ränteplaceringar 12 279,2 -5,2 % 17 799,4 4,6 % 8 537,1 -1,8 % 1 438,4 6,5 % 40 054,1 0,1 %
Aktieplaceringar 24 222,1 7,7 % 25 162,2 6,0 % 12 153,6 3,5 % 1 560,6 5,6 % 63 098,5 6,1 %
Fastighetsplaceringar 4 828,4 9,4 % 6 246,0 -2,2 % 3 352,4 8,2 % 631,6 13,4 % 15 058,4 4,2 %
Övriga placeringar 8 826,9 -0,3 % 4 076,4 20,2 % 1 855,0 3,4 % 241,7 -27,4 % 15 000,0 4,4 %
Sammanlagt 50 156,6 3,0 % 53 284,1 5,5 % 25 898,1 2,2 % 3 872,2 4,1 % 133 211,0 3,8 %

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, %) 
Ränteplaceringar 24,5 -2,1 33,4 -0,3 33,0 -1,4 37,1 0,8 30,1 -1,1
Aktieplaceringar 48,3 2,1 47,2 0,2 46,9 0,6 40,3 0,6 47,4 1,0
Fastighetsplaceringar 9,6 0,6 11,7 -0,9 12,9 0,7 16,3 1,3 11,3 0,0
Övriga placeringar 17,6 -0,6 7,7 0,9 7,2 0,1 6,2 -2,7 11,3 0,1
Sammanlagt 100 100 100 100 100

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

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)
Försäkringsrörelsens resultat 22,2 1268,4 % -3,2 93,6 % -8,0 55,1 % 2,3 153,5 % 13,3 117,9 %
Placeringsverksamhetens resulta enligt verkligt värde -308,9 -114,4 % 1 725,6 -16,3 % -30,0 -102,5 % 70,0 -18,2 % 1 456,7 -73,5 %
Omkostnadsrörelsens resultat 49,3 -6,8 % 43,2 -20,7 % 33,2 -5,7 % 1,8 -28,0 % 127,5 -12,1 %
Övrigt resultat 6,8 -13,9 % 3,0 111,1 % 5,5 0,0 % 1,7 13,3 % 17,0 239,3 %
Resultat sammanlagt -230,6 -110,5 % 1 768,6 -13,3 % 0,7 -99,9 % 75,8 -11,0 % 1 614,5 -70,9 %

% av ArPL-premieinkomsten -4,9 -47,9 36,5 -1,3 0,0 -34,5 15,7 -0,5 12,2 -25,9
% av ansvarsskulden -0,6 -6,3 4,1 -0,8 0,0 -5,6 2,3 -0,3 1,5 -3,8

Nettoavkastning av placeringsverksamheten  
enligt verkligt värde 1 371,6 -73,8 % 3 528,5 -34,4 % 900,9 -69,1 % 206,4 -37,9 % 6 007,4 -56,7 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden -1 680,5 45,8 % -1 803,0 45,6 % -930,9 45,5 % -136,4 44,8 % -4 550,8 45,6 %

Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens resul-
tat, verkligt värde -308,9 -114,4 % 1 725,5 -16,3 % -30,0 -102,5 % 70,0 -18,2 % 1 456,6 -73,5 %

ArPL-lönesumma (mn €) 21 142,4 0,3 % 21 505,3 -1,9 % 14 106,8 -1,5 % 2 131,4 -1,3 % 58 885,9 -1,0 %
FöPL-arbetsinkomstsumma (mn €) 806,7 -0,6 % 1 676,3 -0,1 % 1 757,7 -0,5 % 295,6 2,1 % 4 536,3 -0,2 %

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2)
Överföring till kundåterbäringar (mn €) 54,2 -68,3 % 55,4 -66,2 % 27,7 -68,1 % 3,6 -66,7 % 140,9 -67,4 %
% av ArPL-lönesumman 0,3 -0,6 0,3 -0,5 0,2 -0,4 0,2 -0,3 0,2 -0,5
% av ArPL-premieinkomsten 1,1 -2,2 1,1 -1,9 0,9 -1,6 0,7 -1,3 1,1 -1,9

SOLVENSKAPITAL (mn €)
Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstut-
delning) 129,8 -4,9 % 190,8 4,4 % 101,4 0,0 % 16,5 0,0 % 438,5 0,3 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 100,0 % 4,8 -9,4 % 0,7 -10,9 % 1,5 5,7 % 7,1 1,3 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga 
värde och de bokförda värdena i balansräkningen 9 995,3 -6,8 % 10 353,6 14,0 % 3 982,1 0,7 % 656,5 12,5 % 24 987,6 2,6 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 1 393,1 76,3 % 2 040,0 29,7 % 982,3 -5,3 % 222,6 -0,8 % 4 637,9 27,9 %
Åtaganden utanför balansräkningen -1,3 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % -1,3 0,0 %
Övriga -0,1 50,0 % -47,0 12,2 % -11,1 5,2 % -5,3 -1,8 % -63,5 10,1 %
Solvenskapital sammanlagt 11 516,8 -1,1 % 12 542,3 16,2 % 5 055,4 -0,5 % 891,9 8,7 % 30 006,4 5,9 %
Solvensgräns € 6 734,4 1,5 % 7 016,0 6,1 % 3 185,1 -1,5 % 466,3 12,2 % 17 401,8 3,0 %
Solvenskapital/solvensgräns  1,7 -5,6 % 1,8 9,8 % 1,6 0,0 % 1,9 -5,0 % 1,7 4,7 %
Solvensgrad, % 129,3 -1,5 130,2 3,6 123,7 -0,7 128,8 1,6 128,5 0,8
Pensionstillgångar 50 828,6 2,8 % 54 014,2 5,2 % 26 419,6 2,1 % 3 986,3 4,0 % 135 248,7 3,6 %

PERSONAL (i genomsnitt) 537 0,0 % 624 -4,1 % 490 0,6 % 157 1,9 % 1 808 -1,1 %

Decimalerna har avrundats.

Arbetspensionsförsäkrings-
bolagens bokslutssiffror år 2020
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Lönesumman påverkades 
inte mycket av corona 
Arbetspensionerna finansieras dels med respektive års pensionsavgifter, dels ur fonderna. År 2020 var 
arbetspensionsutgifterna ca 30 miljarder euro. Ca 19 miljarder av utgifterna täcktes med arbetspensions
avgifterna och ca 11 miljarder euro med andra betalningsandelar och pensionsfonderna. 

TEXT: JAAKKO AHO / FOTO: VESA LAITINEN

I genomsnitt är arbetspensionsavgiften 
en knapp fjärdedel av arbetsinkomsten. 
År 2020 var arbetsinkomsterna, dvs. ar-
betsinkomstsumman, sammanlagt ca 

92 miljarder euro och premieinkomsten ca 
22 miljarder euro. Premieinkomsten var en 
miljard euro mindre än år 2019. Arbetsin-
komstsummans ökning var noll till följd av 
coronapandemin.

För ett drygt år sedan, vid coronapande-
mins första våg i april 2020, stiftade riks-
dagen en lag om temporär sänkning av för-
säkringsavgiften enligt lagen om pension 
för arbetstagare. ArPL-avgiften sänktes 
temporärt med 2,6 procentenheter från maj 
till december. Sänkningen utgjorde sam-
manlagt en miljard euro och hänförde sig 
till arbetsgivarnas avgiftsandel. Genom 
sänkningen lättades arbetsgivarnas arbets-
kraftskostnader under undantagsförhållan-
dena.

Det är bra att komma ihåg att det sam-
tidigt lagstiftades om att den minskning av 
pensionstillgångarna som avgiftssänkning-
en orsakade ska samlas in på nytt åren 
2022-2025 genom att höja arbetsgivarnas 
avgiftsandel. En motsvarande sänkning 
fastställdes också i beräkningsgrunderna 
för arbetspensionsanstalterna. Arbetspen-
sionsbolagens kundåterbäringar år 2021 
begränsades samtidigt till en tredjedel.

Vid sidan av att avgiften sänktes tempo-
rärt gavs arbetsgivarna några månaders an-

stånd med att betala arbetspensionsförsäk-
ringsavgifterna för våren. Betalningsan-
ståndet gällde både den offentliga och den 
privata sektorn.

I motsats till vad man ännu på våren 
trodde, minskade lönesumman inte år 
2020. Lönesumman inom den offentliga 
sektorn ökade med nästan 2 procent. Den 
privata sektorns lönesumma minskade dä-
remot med en dryg procent. Coronapande-
min påverkade alltså särskilt den privata 
sektorn. Företagarnas arbetsinkomstsum-
mor förändrades inte betydligt. Det var 
överraskande med tanke på att coronapan-

demin medförde betydlig skada för många 
företag.

I figuren visas arbetstagarnas lönesum-
mor månadsvis sammanlagt för åren 2019 
och 2020 utgående från Pensionsskydds-
centralens månatliga uppföljningsstatistik 
över lönesummorna. Figuren åskådliggör 
hur coronapandemin minskade lönesum-
man sedan våren. I december var löne-
summan på en högre nivå än året innan. 
Det är också värt att notera skillnaden mel-
lan de månatliga summorna på sommar-
perioden. 
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nu i ett öppet webbarkiv
Tidskrifternas arkiv har kompletterats med gamla nummer. I det digitala publikationsarkivet 
finns nu tidskrifterna Työeläkes och Arbetspensions hela historia, dvs. varje nummer som 
utkommit sedan år 1965.

Arbetspension och Työeläke

Tidigare hade tidskrifterna sedan år 
2006 förts in i arkivet. Utöver alla num-
mer av Arbetspension och Työeläke 
innehåller arkivet nu också alla nummer 
av deras föregångare Tiedonantoja, som 
utkom åren 1962–1964. 

Tidskrifterna finns i arkivet med sitt 
ursprungliga utseende i pdf-form   i pu-
blikationsarkivet Julkari, på webbplat-
sen julkari.fi. 

Tidskriftsarkivet
Det digitala arkivet betjänar forskare, stu-
derande och branschfolk. För dem utgör 
arkivet en omfattande datakälla, och alla 
som är intresserade av arbetspensioner 
har också tillgång till det. Med sökfunk-
tionen kan man hitta intressanta ämnen, 
eftersom tidskrifterna har lagrats i arki-
vet i textform så att de är sökbara.

Med hjälp av tidskriftsarkivet kan 
man studera vilka teman som varit aktu-

ella vid olika tider medan arbetspensi-
onssystemet funnits. Genom en sökning 
i arkivet får man t.ex. reda på att deltids-
pension diskuterades redan i slutet av år 
1970-talet och livslängdskoefficienten 
år 2002. Genom att bläddra i de gamla 
numren får man också en uppfattning 
om vilka personer som har deltagit i dis-
kussionen och för branschen framåt un-
der olika tider.

År 2020 digitaliserades en stor mängd 
av Pensionsskyddscentralens gamla pu-
blikationer, t.ex. forsknings- och statistik-
publikationer, och publikationsarkivet 
omfattar nu största delen av alla publika-
tioner som getts ut under den tid då Pen-
sionsskyddscentralen funnits.

Julkari är ett gemensamt öppet publi-
kationsarkiv för social- och hälsovårds-
ministeriets förvaltningsgren. 

TEXT: KARI LINDSTEDT / BILD: TIDSKRIFTENS ARKIV

Tidskriftsarkivet

Så här söker du i 
tidskriftsarkivet

1Gå till julkari.fi och välj Pensions-
skyddscentralen och sedan 

 samlingen Työeläke-lehti.

2Gör en ordsökning på det eller 
de ord du vill och trunkera sök-

orden med tecknet *. I söknings- och 
bruksanvisningen på Julkari hittar du 
anvisningar om hur du kan avgränsa 
sökningen ytterligare.

3Genom kugghjulsikonen kan  
du ordna sökresultatet efter  

t.ex. publiceringstid.

4Välj önskad tidskrift och öppna 
den med pdf-läsaren.

5Du kan också göra sökningar i 
pdf-tidskriften.
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Ökar livslängden 
som förutspått?
Den dödlighetsutveckling som Statistikcentralens befolkningsprognos utgår 
från leder till en högre förväntad livslängd än i många andra länders och Eurostats 
prognoser. Är det ändamålsenligt?

För att kunna bedöma hållbarheten i finan-
sieringen av pensionerna, behöver man 
också uppskatta hur dödligheten kommer 
att utvecklas. 

Den förväntade livslängden har ökat lång-
sammare i synnerhet på 2010-talet i Fin-
land och i många andra länder med en hög 
inkomstnivå. På senare tid har influensa 
och nu senast coronaviruset ökat dödlighe-
ten i synnerhet bland äldre.

I de flesta länder är en långsammare 
minskande dödlighet bland ålderstigna per-
soner den primära orsaken till att ökningen  
av den förväntade livslängden har avtagit. 
I USA har dödligheten börjat minska lång-
sammare också bland yngre. Den har mins-
kat mindre bland äldre kvinnor än bland 
äldre män, och skillnaden mellan könen i 
fråga om förväntad livslängd har således 
krympt under de senaste årtiondena. Den 
senaste tidens dödlighetsutveckling har väckt 
en diskussion om hur den förväntade livs-
längden kommer att utvecklas i framtiden.

Fastän pensionsåldern och livslängdsko-
efficienten är beroende av dödlighetsutveck-
lingen och de på så sätt minskar livslängd-
sökningens inverkan på pensionsutgiften, 
neutraliserar de den ändå inte fullt ut.

Konsekvenser för pensionssystemet
I rapporten Kuolevuuden kehityksen vaik-
utuksia eläkejärjestelmään (Dödlighetsut-
vecklingens effekter på pensionssystemet, 
Nopola 2021) har jag utrett hur antagandet 
om dödlighetsutvecklingen påverkar finan-
sieringen av pensionerna, pensionsåldern 
och förmånernas utveckling. I rapporten 
och den här artikeln jämför jag alternativa 
kalkyler med en baskalkyl (Reipas 2019), 
där dödlighetsutvecklingen fram till år 
2070 följer Statistikcentralens befolknings-
prognos från 2019 och dödlighetens minsk-
ningstakt sedan halveras. Kalkylerna i rap-

porten åskådliggör att ökningen av pen-
sionsutgiften och pensionsavgifterna i bas-
kalkylen inte enbart beror på en låg nativi-
titet utan också på antagandet att den för-
väntade livslängden ökar. 

I de kalkyler som vi gör upp i Pensions-
skyddscentralens prognoskalkylenhet blick-
ar vi långt in i framtiden. I slutet av kalkyl-
perioden år 2085 skulle det finnas ca en 
halv miljon färre invånare i Finland jämfört 
med baskalkylen, om dödligheten hölls på 
2019 års nivå och inte minskade som i bas-
kalkylen. Det skulle mest påverka de äldsta 
personernas antal. Då skulle förhållandet 
mellan personer i åldern 65+ och personer 
i förvärvsaktiv ålder vara ca 51 procent, med-
an det enligt baskalkylen är ca 70 procent.

Om dödligheten hölls på samma nivå 
som år 2019 skulle pensionsåldern inte sti-

ga till mer än 68 år som enligt baskalkylen 
för dem som är födda år 2000, utan hållas 
vid 65 år för alla som är födda år 1962 el-
ler senare. I baskalkylen och alla scenarier 
minskar medelpensionen i förhållande till 
medelinkomsten från 2019 års nivå (52 pro-
cent) för att livslängdskoefficientens värde 
minskar och till följd av bl.a. pensionsrefor-
merna åren 2005 och 2017. Om dödlighe-
ten stannar på samma nivå som år 2019 
blir medelpensionen i förhållande till med-
elinkomsten år 2085 ca 47 procent i stället 
för baskalkylens 43 procent, eftersom livs-
längdskoefficienten i så fall skär mindre i 
pensionerna.

Inverkan på pensionsavgifterna 
och pensionsutgiften
Den lagstadgade pensionsutgiften i förhål-
lande till bruttonationalprodukten skulle 
vid slutet av kalkylperioden vara ca 13,9 
procent, om dödligheten stannade på 2019 
års nivå, medan den i baskalkylen är ca 
15,6 procent.

Fastän livslängdskoefficienten och den 
lägsta pensionsåldern är beroende av den 
förväntade livslängden, neutraliserar de in-
te helt dess inverkan. Det är bra att komma 
ihåg att dessa mekanismer inte påverkar 
löpande pensioner eller FPA-pensioner.

Om dödligheten blir mycket låg ökar 
dessutom antalet sjukpensioner. Det beror 
på att den lägsta pensionsåldern blir högre 
och den förvärvsaktiva tiden längre, vilket 
gör att risken att bli arbetsoförmögen blir 
större. Det innebär att pensionsålderns och 
livslängskoefficientens effekt minskar, om 
dödligheten blir mycket låg.

Lägre pensionsutgifter skulle medföra 
att pensionsavgiften för löntagare inom den 
privata sektorn blev ca 3,2 procentenheter 
lägre än i baskalkylen mot slutet av kalkyl-
perioden, om dödligheten hölls på 2019 års 

nivå. I förhållande till lönesumman skulle 
ArPL-avgiften vid seklets mitt vara ca 1,4 
och år 2070 ca 2,5 procentenheter lägre än 
i baskalkylen.

Observationsperiodens 
längd inverkar
Sannolikt är väl ändå att livslängden ökar i 
framtiden. Men ökar den så som det antas 
i Statistikcentralens befolkningsprognos? 

I Statistikcentralens befolkningsprognos 
från år 2019 förutspås att dödligheten fort-
sätter minska på samma sätt som den har 
observerats minska vid jämförelser av död-
ligheten under perioderna 1987–1991 och 
2014–2018. Längden på den observations-
period som definierar trenden är alltså 27 
år. Observationsperioden har förlängts i 
uppdaterade prognoser: i 2018 års prognos 
var observationsperioden 26 år, 2015 års 
prognos 23 år och 2012 års prognos 20 år. 

Observationsperiodens längd och tid-
punkter påverkar den dödlighetens förut-
spådda minskningstakt och är därför av be-
tydelse vid prognoser om dödlighet. T.ex. i 
Tysklands befolkningsprognos används i 
alternativet med hög dödlighet en dödlig-
hetsminskningstakt som fastställts enligt 
de fem senaste observationsåren och i al-
ternativet med låg dödlighet har minsknings-
takten fastställts utifrån observationerna 
under 45 år. I alternativet med en måttlig 
dödlighet är den förväntade livslängdens 
ökningstrend en kombination av trenden 
under en kort och en lång tidsperiod.

Eurostat mer pessimistiskt
I Eurostats befolkningsprognos förväntas 
dödligheten i Finland minska långsamma-
re än i Statistikcentralens prognos från år 
2019. Enligt Eurostats prognos ökar män-
nens förväntade livslängd med 2,7 år och 
kvinnornas med 1,3 år mindre mellan åren 
2019-2070 än i baskalkylen.

I Statistikcentralens prognos antas den 
förväntade livslängden öka mer än i bas-
prognoserna för jämförelseländerna i rap-
porten (Sverige, Norge, Tyskland, Storbri-
tannien, USA och Japan). I prognosen för 
Finland antas männens förväntade livslängd 
öka med 10,1 år och kvinnornas med 7,5 
år mellan åren 2017–2070.

Bland jämförelseländerna var progno-
sen om livslängdsutvecklingen i Norge när-
mast den utveckling som förutspåddes i 
Statistikcentralens prognos. Den lägsta 
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 antagna ökningen fanns i prognosen om Ja-
pan, där männens förväntade livslängd an-
togs öka med 3,9 och kvinnornas med 4,1 
år mellan åren 2017–2065. 

Antagandena om dödlighetsutvecklingen 
har betydelse för prognoserna om finansie-
ringen av pensionerna. I ett scenario med 
en dödlighetsutveckling enligt Eurostat är 
ArPL-avgiften vid seklets mitt 0,2 procent-
enheter mindre än enligt baskalkylen, och 
år 2070 en halv procentenhet mindre. 

De långsiktiga dödlighetstrenderna påverkas av förändringar i 
levnadsvanor och förekomsten och behandlingen av kroniska 
sjukdomar. Dödligheten på grund av hjärtsjukdomar minskar 
långsammare och dödlighet som orsakas av demens och Alzhei-
mers sjukdom har ökat. Rökningen minskar fortfarande, liksom 
förekomsten av högt blodtryck och kolesterol.

Ökad utbredning av fetma och diabetes kan ha bidragit till att den förvänta-
de livslängdens ökning har avtagit under de senaste åren.

Den ekonomiska recessionen som började år 2008 har gjort omfattande 
skada på hälsan och den ekonomiska och sociala välfärden hos befolkningen 
av de länder i Europa som led mest av den. Sparåtgärder har konstaterats ha 
negativa effekter på befolkningens hälsa i Europa, även om sambandet mellan 
sparåtgärderna och dödligheten inte är rakt. Dessutom har narkotikamissbruk 
och -överdoser en stor eller ökande betydelse för dödligheten i många länder 
med hög inkomstnivå.

Dödsfall med anknytning till sjukdomar i andningsorganen har ökat avsevärt 
under vissa vintrar. I år har hälsan hos hela världens befolkning hotats av corona-
viruset som torde ha både direkta och indirekta effekter på den förväntade livs-
längden. Det är ännu för tidigt att försöka bedöma hur stora effekterna är.

 TUIJA NOPOLA

Figur 2 
Pensionsavgiften för 
löntagare inom den 
privata sektorn (Ar-
PL) i förhållande till lö-
nesumman, procent. 
ArPL-pensionsavgif-
ten  enligt baskalkylen, 
Eurostats antagande 
om dödlighetsutveck-
lingen och antagandet 
att dödligheten hålls 
på 2019 års nivå åren 
2020–2070.

  Baskalkyl
   Eurostats 
utveckling

 Standarddödlighet

 Baskalkyl
  Eurostats utveckling
 Standarddödlighet

ARPL-PENSIONSAVGIFTEN I PROPORTION TILL 
LÖNESUMMAN

Figur 1. Den förväntade livslängden för en nyfödd 
enligt baskalkylen, Eurostats antagande om 
dödlighetsutvecklingen och antagandet att död-
ligheten hålls på 2019 års nivå åren 2020–2070.
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Försäkrat arbete 
ger pension
Pension tillväxer endast av försäkrad inkomst. Företagare får arbetspension enligt lagen om 
pension för företagare (FöPL) och arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Minna har redan i flera år tillver-
kat pärlsmycken till sina vän-
ner och beslutar att pröva sina 
vingar som företagare i bisyss-

la. Hon vet att företagare själva ska ta hand 
om sin pensionsförsäkring, men det gäller 
väl inte företagsverksamhet vid sidan om? 
Hon kommer ju att få pension för sitt sta-
digvarande lönearbete.

– Lagen om pension för företagare,
FöPL, gäller också företagare i bisyssla, 
rättar Monika Sievänen, chef för avgöran-
den på Pensionsskyddscentralens juridis-
ka avdelning.

Försäkringsskyldighet enligt FöPL upp-
kommer när företagarverksamheten har 
pågått minst fyra månader utan avbrott 

och den årliga FöPL-arbetsinkomsten 
överstiger försäkringsgränsen på ca 8 000 
euro.

En alldeles anspråkslös företagsverk-
samhet förutsätter alltså inte en FöPL-för-
säkring. Det kan vara läget i början för en 
företagare i bisyssla.

– När företagarverksamheten ökar, lö-
nar det sig absolut att justera FöPL-ar-
betsinkomsten till rätt nivå, betonar Sie-
vänen. 

Lagen känner inte till lättföretagare
Företagares arbetspension grundar sig på 
lagen om pension för företagare (FöPL) och 
arbetstagares pension på lagen om pen-
sion för arbetstagare (ArPL). Företagare 

som  anlitar en faktureringstjänst och in-
te  har ett eget FO-nummer kallas ofta för 
lättföre tagare. Lättföretagare är också fö-
retagare, som ska sköta sin pensionsför-
säkring själva.

Också frilansföretagare, som det finns 
många av inom kultur- och konstsektorn 
och bland journalister och fotografer, om-
fattas av FöPL.

–En yrkesgrupp vars företagarstatus
har diskuterats på sistone är tolkar och 
översättare, säger försäkringsinspektör 
Britta Lausté på PSC.

Både Sievänen och Lausté är nöjda för 
att både beställare och arbetsutförare tar 
kontakt och frågar. Det är i allas intresse att 
arbetspensionsförsäkringen sköts rätt. 

Pension för 
försäkrade 
inkomster

3

2
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När företagarverksamheten ökar, 
lönar det sig absolut att justera  

FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå.

Företagare tar själva hand om sin lag-
stadgade pensionsförsäkring. Det gäller 
också företagare i bisyssla även om hu-
vuddelen av deras pension tillväxer uti-
från inkomsterna av lönearbete. 

Företagares pensionsavgifter och 
pensionens belopp grundar sig på 
FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-arbetsin-
komsten är en summa som motsvarar 
värdet av företagarens egen arbetsin-
sats. Den kan jämföras med den lön som 
skulle betalas till en utomstående med 
samma kompetens.Företagarens övriga 
sociala trygghet grundar sig också i hög 
grad på FöPL-arbetsinkomsten. 

FöPL-försäkringen är obligatorisk, 
om arbetsinkomsten är minst 8 063,57 
euro om året (år 2021).

Pensionsavgiften 
nästan lika för alla

Arbetspensionsavgiften är ungefär lika 
stor för både företagare och löntagare. 
Skillnaden är att företagare betalar hela 
sin pensionsförsäkringsavgift själva, 
medan arbetsgivaren betalar största de-
len av pensionsförsäkringsavgiften för 
löntagare. År 2021 är försäkringsavgif-
ten för företagare som inte fyllt 53 år el-
ler har fyllt 63 år 24,10 procent av den 
fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För 
dem som är i åldern 53–62 år är den 
25,60 procent. Motsvarande andelar 
som arbetstagare betalar är 7,15 och 
8,65 procent av lönen, medan arbetsgi-
varen i genomsnitt betalar ca 17 procent 
av lönen i arbetspensionsavgift.

Den som för första gången startar fö-
retagsverksamhet får 22 procents rabatt 
på FöPL-avgiften i fyra års tid.

Pensionsgrundande 
inkomster syns i  
arbetspensions
utdraget

Arbetspensionsutdraget innehåller de 
uppgifter på basis av vilka pensionen 
räknas. Det är en fin finländsk speciali-
tet att ett och samma utdrag visar upp-
gifterna om pensionsgrundande in-
komst för anställningar inom både den 
privata och den offentliga sektorn och 
för företagararbete, såväl på heltid som 
på deltid.  

Man kan studera sin hittills intjänade 
pension antingen via sitt eget pensions-
bolags webbplats eller Pensionsskydds-
centralens webbplats www.arbetspen-
sion.fi/arbetspensionsutdrag.

Företagarpensionen påverkar inte 
pensionen för anställningar, utan räknas 
alltid ovanpå den.

Alltid bra 
att fråga

Om man inte vet om man är skyldig att 
teckna en pensionsförsäkring får man 
hjälp hos pensionsförsäkringsbolagen 
och Pensionsskyddscentralen. De betjä-
nar både dem som utför arbete och fun-
derar på om de är företagare eller lönta-
gare och dem som låter utföra arbete. 

Pensionsförsäkringsavgifterna är de-
samma oberoende av pensionsförsäk-
ringsbolag. FöPL-försäkringsavgiften är 
avdragsgill i beskattningen.

Företagare som redan får ålderspen-
sion behöver inte ha en FöPL-försäk-
ring. FöPL gäller inte heller före 18 års 
ålder.

   Rättesnöre

2021

på Mässcentrum 
i Helsingfors 
och på nätet
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Arbetsgivaravgift

Arbetstagaravgift

Arbetspensionsavgiften (TyEL)
Den genomsnittliga arbetspensions
avgiften är 24,4 procent av lönesumman. 
Avgiften är indelad i arbetsgivarens och 
arbetstagarens andelar. 
 Arbetstagarens andel har mer än för
dubblats sedan den infördes år 1993.  
Då var arbetstagarens andel av arbets
pensionsavgiften 3 procent av lönesum
man. Idag är den 7,45 procent i genom
snitt.

Juristen Sini Kivihuhta gick i våras i pen-
sion från posten som vice vd på pensions-
bolaget Ilmarinen.

Hennes vardag har alltid fyllts av arbe-
te, men år 2018 var särskilt tungt. De mas-
siva systemombyggnaderna i samband 
med att inkomstregistret infördes var i full 
gång, och arbetsbördan blev inte lättare av 
att it-systemen och tjänsteprocesserna på 
de nyfusionerade bolagen Ilmarinen och 
Etera skulle fås enhetliga. Till slut höll en 
cancersjukdom på att ta den sista energin. 
Men livet bar.

Kivihuhta började arbeta på Ilmarinen 
år 1983 som nybakad jurist. Hon gick i pen-
sion 38 år senare, vid 61 års ålder.

I den spirande försommargrönskan ta-
lar hon nu om frågor kring pensionerna ur 
många perspektiv, såväl positiva som nega-
tiva.

Vi börjar med det negativa. De största 
missförhållandena gäller företagarnas pen-
sionsskydd.

– Det håller på att bildas en ny grupp av
fattiga bland de FöPL-försäkrade. Som fe-
nomen kommer det med tiden att tära på 
pensionssystemets trovärdighet, eftersom 
en del företagare kommer att få mycket små 
pensioner, säger Kivihuhta.

Sini Kivihuhta säger att pensioneringen för henne var som att 
återvända till det riktiga livet, där jorden doftar och solen skiner.

Pensionen som livsverk

Hon säger att någonting kanske gick för-
lorat, när arbetspensionslagarna KoPL 
och KAPL slogs samman före år 2007. 
De som arbetar inom gigekonomin har 
gjorts till fö-retagare, och för dem 
fungerar FöPL inte som avsikten är.

Det finns också positiva saker att säga, 
som att arbetspensionssystemet har ut-
vecklats i en konstruktiv anda som arbets-
givarnas och arbetstagarnas gemensamma 
skapelse. I hennes visionärsblick finns ock-
så en hel del realism. Om pensionsbola-
gens roll säger hon att de har getts uppdra-
get att sköta pensionsskyddet som en del 
av den offentliga makten. Uppdraget är vär-
defullt i sig.

Under de senaste årtiondena har lönta-
garna fått en allt större roll i att bekosta ar-
betspensionerna.

– När folk blir mer medvetna om avgif-
ten, blir de intresserade av hur pengarna 
placeras och vilken nytta de har av det.

Arbetstagarna började betala en del av 
arbetspensionsavgiften år 1993. När ar-
betspensionsavgifterna har höjts efter 
det, har höjningarna för det mesta lagts 
till arbetstagarens andel, inte arbetsgiva-
rens. 

”Det håller på 
att bildas en ny 
grupp av fattiga 
bland de FöPL-

försäkrade.”

Sini Kivihuhta ser reformbehov i 
 företagarnas pensionsförsäkring.
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Statistiken över 
 pensionstagarna i 
Finland publicerades 
för första gången.

SOLITA-uppgifterna togs 
med (om pensioner enligt 
lagarna om trafikskador, 
olycksfallsförsäkring, mi-
litärskador och mili-
tärolycksfall).

Pensionstagarna 
i Finland presen-
terades kom-
munvis. 

Uppgifter om  
pensions övergångar  
per pensionsslag.

Fick status 
som Finland 
officiella sta-
tistik (FOS).

Statistik över 
pensionstagarna  
i Finland 

När Heidi Nyman började som statistikbi-
träde på Pensionsskyddscentralen år 1982 
fanns det inga PC-datorer eller ombryt-
ningsprogram.

Statistiktjänsten sköttes per telefon och 
brev och senare per telefax, om den som 
frågade hade tillgång till en sådan.

– Arbetet gick så stelt till att det är svårt 
att begripa idag. Vi hade mängder av map-
par med remsor där vi kontrollerade upp-
gifter. Det var dyrt att göra ändringar i sta-
tistikkörningar och tabeller.

 Omvälvande statistik
Det unga statistikbiträdet fick genast in-
tressanta uppgifter att arbeta med. Man 
planerade en omvälvande statistik över 
pensionstagarna i Finland.

Den skulle innehålla kombinerade upp-
gifter om arbetspensionen inom den priva-
ta och den offentliga sektorn och om Folk-
pensionsanstaltens pensioner. Genom att 
kombinera uppgifterna skulle man för för-
sta gången få reda på hur många pensions-
tagare det fanns i Finland.

– Det var sällsynt internationellt sett. Än-
nu idag finns det många länder som inte 
noggrant kan uppge det totala antalet pen-
sionstagare, eftersom olika aktörers uppgif-
ter inte har sammanställts, berättar Nyman.

Statistiken över pensionstagarna i Fin-

Som statistikplanerare arbetar man i ett serviceyrke, säger Heidi 
Nyman, som nyligen gick i pension från Pensionsskyddscentralen.  

Tekniken revolutionerade 
statistikarbetet

land utkom för första gången år 1983 och 
innehöll uppgifter om statistikåret 1981. 
Sedan dess har Nyman varit med om att 
publicera och utveckla Pensionsskyddscen-
tralens statistik.

Tydligare och begripligare 
Tekniken förändrade statistikarbetet totalt 
under Nymans yrkesbana. Samtidigt har 
mängden av och efterfrågan på information 
ökat enormt.

Ett är dock oförändrat, och det gäller bå-
de kundbemötandet och publikationerna: 
statistikplanerarens arbete är ett serviceyrke. 

Under de sista åren i arbete utvecklade 
Nyman användarvänliga e-publikationer. I 
och med att det nu finns en utvecklad sta-
tistikdatabas behöver publikationerna inte 
längre fyllas med tabeller.

– I e-publikationerna försökte jag satsa 
särskilt på tydlighet och läsbarhet. Graferna 
förklaras på ett lättbegripligt sätt och det 
finns direkta länkar från dem till statistikda-
tabasen. Där kan man fördjupa sig i saken.

Nyman har svarat på tusentals statistik-
förfrågningar under sin yrkesbana. Vad var 
den vanligaste pensionsfrågan som du sva-
rade på?

– Mest frågades det om finländarnas 
medelpension. Diagnoserna bakom sjuk-
pensioner var också en favorit i repris. 

”Mest frågades 
det om 

finländarnas 
medelpension.”

Statistikplanerare Heidi Nyman arbetade 
nästan 40 år på Pensionsskyddscentralen. 
Hon gick i pension i början av året.
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Pensionspolitiken 
har som mål att 
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utkomst och av
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