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ALLAN PALDANIUS, DIREKTÖR, PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 
TWITTER @PALDAAL

UPPREPADE KRISER påminner oss om hur viktigt det är att utveckla arbetspen-
sionssystemet så att det bättre stöder långsiktig, avkastningssökande placering 
av pensionsmedlen. 

Ett färskt exempel på sådan utveckling är ändringen av ArPL-systemet som 
trädde i kraft i början av juni. Den gäller avsättningarna till ålderspensionsan-
svaren och syftar till att göra det möjligt att bedriva långsiktig placeringsverk-
samhet och eftersträva god avkastning också i dåliga placeringsmarknadslägen. 

Coronapandemin som prövat världsekonomin fick lämna plats för en ny kris 
i februari, när Ryssland anföll Ukraina. Den spirande ekonomiska tillväxten 
avstannade till följd av sanktionerna, och osäkerheten tillsammans med en 
ökande inflation har tryckt aktiemarknaden nedåt.

Arbetspensionssystemet var starkt när det möttes av den nya krisen. I slutet 
av det andra coronaåret var arbetspensionssystemets placeringstillgångar 
rekordartat stora och risktäckningskapacite-
ten utmärkt. Efter det första kvartalet har situ-
ationen hållits stark trots att avkastningen 
varit på minus.

I den internationella avkastningsjämförelse 
som Pensionsskyddscentralen publicerade i 
april syntes avkastningsskillnaderna mellan 
olika pensionsplacerare tydligt. Pensionspla-
cerarna verkar inom olika regleringsramar 
och det finns talrika skäl till avkastningsskillnaderna. Som en allmän iakttagelse 
kan man säkert ändå konstatera att ju riskhaltigare placeringar regleringsramen 
och placeringsstrategin tillåter, desto bättre har avkastningen varit också inom 
längre tidsperioder än ett år. 

Det finns skäl att fortsätta utveckla systemet. När det handlar om placerings-
tillgångar som motsvarar ungefär ett års bruttonationalprodukt har också en liten 
förbättring av avkastningen en stor betydelse för finansieringen av pensionssys-
temet.

I den här tidningen ingår en sammanställning av arbetspensionsanstalter-
nas bokslut, som jag rekommenderar varmt. På fem år har exempelvis arbets-
pensionssystemets ofta omtalade omkostnader, utan placeringsverksamhetens 
kostnader, minskat både absolut och relativt. Priset på dagliga tjänster inom 
arbetspensionsskyddet har gått ner samtidigt som tjänsterna har förbättrats! 

Kriståligt

Pärmbild:  
Vesa Laitinen
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Veritas är det enda arbetspensionsbolaget som har sitt huvudkontor utanför 
Helsingfors. Det nya huvudkontoret i Kuppis i Åbo blev färdigt i fjol.

Arbetslivslängden diskuterades på forskningsseminariet av Katja Veirto, Elo (t.v.), Juha Antila, 
FFC, Elina Pylkkänen, ANM, och Jenni Pitkänen, Teknologiindustrin. 

Pensionsskyddscentralen fick
ISSA-pris för Good Practice 
Pensionsskyddscentralen har fått ett internationellt ISSA-pris för sin 
e-tjänst för arbetsgivarkunder som ska försäkra anställda som arbe-
tar utomlands. Tjänsten hjäper arbetsgivare att betala socialförsäk-
ringsavgifter rätt, i rätt tid och till rätt land.

E-tjänsten fick ett hedersomnämnande i tävlingen The Good Prac-
tice inom Europaområdet. Tjänsten minskar arbetsgivarnas behov av 
konsulttjänster och direkt kundtjänst hos myndigheterna.

– I vår e-tjänst har de centrala anvisningarna om socialförsäkrings-
avgifterna i Finland samlats på ett ställe. Det underlättar för arbets-
givarna och sparar också på myndighetsarbetet, säger specialsak-
kunnig Tiina Ahonen vid Pensionsskyddscentralens utlandstjänster.

Priset utdelades i en kategori som betonar utvecklingsarbete för 
heltäckande socialförsäkringsavgifter och kommunikation om 
 tjänsterna.

Tjänsten lanserades år 2019. Det fanns en beställning på den, 
 eftersom de internationella försäkringsfallen ökar.

Bristen på arbetskraft och den åldrande be-
folkningen gör arbetslivet ålderspositivare. 
Det konstaterades på ett seminarium som 
ordnades av Pensionsskyddscentralen och 
forskningskonsortiet SustAgeable i maj.

Arbetsgivarna förhåller sig positivare än 
tidigare till anställda i åldern 55+, visar 
PSC:s undersökning. Men jobbar folk 
längre, såsom målet är?

– Också med små ändringar i arbetsför-
hållandena går det att bidra till viljan att 
fortsätta jobba, t.ex. med flexiblare arbets-
tider. Arbetsförhållandena har en mycket 
stor betydelse, säger utvecklingschef Juha 
Antila från FFC.

Understatssekreterare Elina Pylkkä-
nen från arbets- och näringsministeriet vill 
ta till häftigare medel. Hon anser att lag-
stiftningen kunde innehålla striktare regler 
om pensionsåldersgränserna i stället för 
att i första hand skapa ekonomiska incen-
tiv att fortsätta arbeta.

– Åldersgränser biter bättre än incen-
tiv, visar undersökningar. Varför skulle 
65-åringar vara för gamla för arbetslivet,
när de inte är det i de andra nordiska län-
derna, undrade Pylkkänen.

Den höga sysselsättningsgraden i de öv-
riga nordiska länderna förklaras i synner-
het av deltidsarbete, sade Pylkkänen. Till 
exempel i Sverige har 65-plussare blivit en 
reserv på arbetsmarknaden tack vare jobb-
skatteavdraget.

Pylkkänen vill också åtgärda orsakerna 
till sjukfrånvaro och arbetsoförmåga i Fin-
land. Hon säger att man t.ex. inom vård och 

Behovet av arbetskraft bearbetar också 
attityderna till ålder i arbetslivet. 

– Inom teknologisektorn behövs det
130 000 nya kompetenta personer inom de 
närmaste tio åren. Folk i alla åldrar behövs 
absolut, konstaterade ledande experten 
Jenni Pitkänen från Teknologiindustrin.

Katja Veirto, direktör för samhällsrela-
tioner på Elo, lyfte fram mångsidiga utbild-
ningsmöjligheter till människor i alla åldrar. 

– Kunnandet är grunden för allt. Vi be-
höver fortsätta med en utbildningspolitik 
som ger möjligheter till olika utbildnings-
stigar och vid behov till branschbyte, sade 
Veirto.

Längre arbetsliv – med lagens kraft 
eller flexibla arbetstider?

TEXT: ELINA PÄIVINEN  FOTO: OLLI-PEKKA ORPO
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”Varför skulle 
65-åringar vara

för gamla för
arbetslivet?”

Arbetspensionsbolaget Veritas meddelade i april att 17 personers anställningar 
skulle upphöra. Uppsägningarna sker före årets slut och minskar Veritas perso-
nal med ca 10 procent.

De följer av åtgärder som syftar till en effektivisering av Veritas verksamhet. 
Omställningsförhandlingarna, som pågick från mars till april, berörde ca 150 
 anställda på Veritas.

Veritas stöder den uppsagda personalen och erbjuder dem omfattande 
 omställningsstöd i form av sysselsättningsfrämjande coachning.

30,5 
miljarder

euro
I fjol betalades det ut 
arbetspensioner för  
30,5 miljarder euro.
Den genomsnittliga 
medelpensionen var  

1 784 euro.

Studera pensionsfrågor på våra  
webbkurser i sommar!
Exempel på utbudet:

• Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti

•  The Finnish Earnings-related 
Pension System

• Työeläkekuntoutuksen ABC

• Yksityisten alojen työeläkkeiden rahoitus.

LÄR DIG MER

ARBETS-
PENSIONS-
DAGEN
22.11.2022  
Scandic Marina Congress Center och på webben

omsorg årligen förlorar 2 miljarder euro på 
grund av sjukfrånvaro.

– Om sjukfrånvaron inom t.ex. vården
skulle fås ner till noll, skulle vi inte ha någon  
arbetskraftsbrist.

Veritas omställningsförhandlingar 
 ledde till personalminskningar
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Markus Aho, DI, har ut-
nämnts till direktör med 
ansvar för placeringar  
på Varma fr.o.m. 1.6.

Juho Antila, EM, har ut-
nämnts till servicedirektör 
på Ilmarinens linje för 
kund relationer och 
 kanaler.

Inka Hassinen, JM,  
har utnämnts till jurist på 
Pensionsskyddscentralen 
fr.o.m.  1.4. 

Sanna Helve-Tuomainen, 
tradenom högre YH, har 
utnämnts till chef för 
LPA:s olycksfallsenhet 
fr.o.m. 1.6.

Tuomas Kemiläinen, 
MuM, har utnämnts till 
personalchef på Ilmari-
nens personalavdelning. 

Piia Laaksonen, FM,  
SGF, har utnämnts till 
 aktuariedirektör på Keva 
fr.o.m. 1.4.

Hanna Latvala, trade- 
nom, har utnämnts till 
kommunikationsspecialis-
te på Pensionsskyddscen-
tralen fr.o.m. 7.3.

Jarno Mäkinen, DI, har ut-
nämnts till utvecklingsdi-
rektör på Keva fr.o.m.1.2. 

Minna Palomurto, FM, 
stud.merk., har utnämnts 
till vd-assistent på Ilmari-
nen fr.o.m. 1.6. Hon är 
också sekreterare för Il-
marinens ledningsgrupp.

Pauli Pekkala, FM, har ut-
nämnts till systemchef på 
Pensionsskyddscentralen 
fr.o.m. 2.5. 

Elina Päivinen, SVM, har 
utnämnts till kommuni-
kationsspecialist på 
 Pensionsskyddscentralen 
fr.o.m. 4.4.

Heli Rantanen, företags-
hv., YH, JYEAT, har ut-
nämnts till sakkunnig i led-
ning av arbetsförmågan på 
Ilmarinens linje för hante-
ring av risken för arbets-
oförmåga och rehabilitering.

Martti Rasimus, FD, har 
utnämnts till matematiker 
på Pensionsskyddscentra-
len fr.o.m. 1.2. 

Minna Savinainen, HvD,  
har utnämnts till forsk-
ningschef vid Varmas 
funktion för hantering av 
risken för arbetsoförmåga 
fr.o.m. 4.4.

Antti Turunen, JK, har 
 utnämnts till företagsan-
svarschef på Varma  
fr.o.m. 28.3. 

Arbetspensionsutdraget som kommer 
med posten innehåller i fortsättningen en-
dast de nyaste uppgifterna. Äldre uppgif-
ter syns i e-utdraget. Ändringen gäller ar-
betspensionsutdragen inom den privata 
sektorn.

Det är viktigt att kontrollera utdraget, 
eftersom den framtida pensionen räknas 
utifrån uppgifterna i det. Gör det till en va-
na att kontrollera utdraget, gärna varje år! 

Utdraget är till nytta också när man pla-
nerar att gå i pension, tillsammans med 

pensions- och pensionsåldersräknarna på 
nätet.

E-utdraget kan man se och välja i sin
egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst 
eller på Arbetspension.fi.

Mera innehåll i arbetspensionsutdraget på nätet
TEXT OCH FIGUR: MARJO SKOGLUND

Årligt utskick av 
arbetspensionsutdrag 
inleds. E-utdrag införs 

samtidigt.
Utskick vart tredje år  

i stället för varje år.

Intjäningsuppgifter i 
realtid i e-utdraget tack 
vare inkomstregistret.

E-utdraget blir det 
primära?

Uppgifter om offentliga 
anställningar är med.

Pensionsreform. Utdraget 
visar också lägsta och 
målsatt pensionsålder.

Pappersutdraget krymper, 
hela arbetshistorien visas  

i e-utdraget.

2008 2012 2013 2017 2019 2022 2024 ?
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Pensionsskyddscentralen  
för ett välfungerande 
arbetspensionsskydd
Pensionsskyddscentralen (PSC) införde en ny strategi i början av året. Pensionsskyddscentralens 
verksamhetsidé är fortfarande att vara ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom 
utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet och producera gemensamma 
tjänster för arbetspensionssystemet.

TEXT: TUOVI RAUTJOKI / VISUALISERING: KATRI SAARTEINEN

Visionen för Pensionsskyddscentra-
len är densamma som förr: Pen-
sionskunskap till er tjänst! vägleder 
till god kundtjänst och goda kund-

upplevelser. Visionen stärker också samarbe-
tet inom organisationen.

De värden som under den nya strategipe-
rioden styr vardagsarbetet och valen är pålit-
lighet, mod och samarbete. Pålitlighet i pro-
duktionen av pensionskunskap och kund-
tjänster, mod att utveckla och reformera och 
samarbete med intressegrupperna för bran-
schens gemensamma bästa.

En nyhet i strategin är missionen För ett 
välfungerande arbetspensionsskydd. Mis-
sionen formulerar syftet för PSC:s existens: 
målet för verksamheten är i sista hand att se 

till att medborgarnas arbetspensionsskydd 
är pålitligt och smidigt.

Under den nya strategiperioden accentu-
eras Pensionsskyddscentralens uppgift som 
utvecklare. Som underlag för beslutsfattan-
det behöver PSC tillhandahålla information 
och forskning, men också diskutera framtids-
utsikterna med andra aktörer.

Pensionsskyddscentralen har en bety-
dande roll som stöd för utvecklingen av lag-
stiftningen. Digitaliseringen och datasyste-
men är också ett viktigt område: PSC letar 
efter kostnadseffektiva lösningar, som betjä-
nar de försäkrades intressen, och arbetar för 
att man ska komma fram till en samsyn.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens 
strategi 2022–2026 på Etk.fi. 

”Vardagsarbetet 
och valen styrs 

av värdena 
pålitlighet, mod 
och samarbete.”

I tiden

Effektmål	

Vi	tillhandahåller	
pålitlig	
information	för	
utvärderingen	av	
arbetspensions-
skyddet	

1

Resursmål	

Vi	arbetar	
resultatrikt	och	
smidigt	

6

2

Vi	är	en	
sakkunnig	
utvecklare	av	
arbetspensions-
skyddet	 3

Arbetspensions-
sektorns	
gemensamma		
it-tjänster	stöder	
en	effektiv	
verkställighet	 4

Arbetspensions-
skyddet	är	känt	

5

7

Pensionsskydds-
centralen	är	en	
bra	och	attraktiv	
arbetsplats	

Våra	tjänster	
motsvarar	
kundernas	
behov	

Målen	för	Pensionsskyddscentralens	strategi
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Garanten bakom 
it-systemen

A
rek och Noaks ark har vissa 
symboliska likheter. I det de-
centraliserade arbetspensi-
onssystemet samlas också 
uppgifterna från it-systemen 

ihop som i Noaks ark innan det önskade 
målet nås. Målet är att det ska vara smi-
digt att använda uppgifterna när pensio-
ner räknas ut.

Olika åsikter måste sammanjämkas och 
till slut måste man finna utvägar i samarbe-
te. Det här har Aaro Mutikainen, som i ok-
tober tillträdde som vd för Arek, redan erfa-
renhet av. 

Mutikainen tror på samarbetets styrka.
– Arek finns till för att tillhandahållandet 

av arbetspensionsskydd ska göras effektiva-
re med gemensamma system, så att alla 
inte håller på med samma saker. Att se till 
det är Areks grundläggande uppgift, säger 
Mutikainen. 

HUSBONDE ELLER DRÄNG? Både hus-
bonds- och drängegenskaper behövs. Mot 
Areks kunder är Mutikainen en hörsam 
dräng: han plöjer och skördar arbetena en-
ligt överenskommelse. Mot Areks talrika 
systemleverantörer är han en krävande hus-
bonde som håller fast vid principerna som 
den som upprätthåller arbetspensionssek-
torns gemensamma system.

Vem bestämmer marschordningen, när 
Arek har tio ägare som samtidigt är dess 
kunder? Vem har sista ordet?

Enligt Mutikainen har man alltid kommit 
tillsammans överens om de stora linjerna. 
Styrgruppen för de gemensamma tjänster-
na för pensionsförsäkringen styr den strate-
giska utvecklingen av de gemensamma sys-
temen på verksamhetsnivå. Inom bran-
schen finns också en dataförvaltningsgrupp 
som ser på saker och ting ur teknologins 
synvinkel.

Mutikainen anser att Areks verksamhet 
kraftigt styrs av den s.k. Tulevisio-vägkartan 
som beskriver arbetspensionssektorns ge-
mensamma målbild och som revideras årli-
gen i de gemensamma arbetsgrupperna. De 
stora utvecklingsidéerna går vidare därifrån 
och kundgruppen inom sektorn fattar sedan 
de slutliga besluten om beställningar.

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS vd Mikko 
Kautto är ordförande för Areks styrelse. 
Som centralorgan inom systemet har Pen-
sionsskyddscentralen 22 procents ägaran-
del av Arek. 

I styrelsen ingår Ilmarinen som störst, ef-
tersom det till följd av en tidigare fusion har 
en ägarandel på 24 procent, och de tre övri-
ga arbetspensionsbolagen inom den privata 
sektorn: Elo (12 %), Varma (20 %) och Veri-

Areks vd Aaro Mutikainen säger att 
en generationsväxling är på gång. Det 
råder brist på erfarna projektchefer 
och verksamhetsarkitekter inom agila 
verksamhetsmodeller. 

Areks vd Aaro Mutikainen har ett jobb som kräver goda it-kunskaper  
och minst lika god förståelse för kunderna, som sköter 

arbetspensionsskyddets grundläggande uppgift.

TEXT: ANNE IIVONEN   FOTO: VESA LAITINEN

Intervju
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tas (2,5 %) vilkas ägarandelar reflekterar 
deras storlek. De övriga är Keva, den offent-
liga sektorns pensionsanstalt (18 %), Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 
(0,5 %) och Porasto (0,5 %), som tar hand 
om pensionskassornas och pensionsstiftel-
sernas datasystem och försäkringsmate-
matik.

Mutikainens uppfattning är att arbets-
pensionssektorn i fråga om it inte skiljer 
sig mycket från de bolag inom finans-
branschen, för vilka han har varit med om 
att bygga datasystem.

– Inom pensionssektorn kombineras
det lagstadgade och konkurrenselementet 
mycket starkt. Det gör verksamheten an-
norlunda, säger Mutikainen.

– Tidsspannet för förvaring av data är
långa inom pensionssektorn, intjäningsupp-
gifterna sparas för hela den tid då pension 
har intjänats. Men det finns ju plats för infor-
mation i världen, konstaterar Mutikainen.

TILLSAMMANS ELLER SKILT? Besluten 
om gemensamma system fattas tillsam-
mans, men i det decentraliserade systemet 
värnar varje aktör om sina egna konkur-
rensfördelar.

Enligt Mutikainen är de grundläggande 
funktionerna vid skötseln av pensionsskyd-

det i regel klara delområden ur it-synvinkel 
och desamma som i försäkringbolag: för-
säkring, ersättning och placering.

Vilka delar av it-systemen bolagen gör 
själva och vilka det ur allas synvinkel är 
klokt att göra genom Arek-samarbete är en 
fråga som debatteras livligt.

Placeringsverksamheten och försäk-
ringsrörelsen sköts huvudsakligen i varje 
anstalts eget system. Efter en god gemen-
sam början har också ersättningssystemen 
gått skilda vägar. En del aktörer vill öka au-
tomationsnivån och skilja sig från mäng-
den t.ex. i snabbhet.

En fråga som sannolikt ska avgöras 
inom en nära framtid är hur intjäningsre-
gistrets Meridea-applikationsplattform ska 
ersättas. En annan fråga som dryftas är 
med vilken tidsplan det skulle vara vettigt 
att tekniskt genomföra sparandet av all in-
tjäningshistoria och om de gemensamma 
datalagren med hjälp av analytik kunde ut-
nyttjas i större utsträckning än idag.

Pensionssaldokonton i realtid är också 
ett tema som diskuteras inom branschen. 
Beslut om dessa får vi antagligen höra om 
under Areks nästa strategiperiod. Obero-
ende vilka besluten kommer att bli, disku-
teras de aktivt i samarbetsgrupperna inom 
arbetspensionssektorn.

DEN NYA STRATEGIN och de prioriterade 
områdena för arbetspensionssektorns 
it-tjänster bearbetas som bäst på Arek med 
siktet på år 2023 och framåt.

Mutikainen tror på decentralisering och 
säger att han inte gillar monopol särskilt 
mycket. Detta effektivitetstänkande accen-
tueras i strategin.

– I den nya strategin funderar vi på hur
rollerna betonas med hjälp av en agil verk-
samhetsmodell. Modelleringen är i start-
groparna och nästa år ska hela bolaget gö-
ras agilt.

Då reds det ut vilka roller Areks kunder, 
Arek och it-systemleverantören har.

Areks verksamhetsidé präglas i likhet 
med arbetspensionssektorn av kravet på 
kostnadseffektivitet.

– Våra kunder är väldigt olika i storlek
och de eftersträvar att öka sin konkurren-
sandel med olika strategier. Vårt jobb går 
alltid ut på att sammanjämka många syn-
vinklar och det krävs en god systemkom-
pentens för att verksamheten ska vara ef-
fektiv med tanke på olika behov.

– Man måste verkligen fördjupa sig i de
här jobben. Agilitet innebär inte nödvän-
digtvis att det går åt mindre pengar.

Till exempel börjar Meridea-teknologi-
plattformen, som utgör kärnan i intjänings-
systemet, vara föråldrad i slutet av 2020-ta-
let, och systemet måste förnyas. Det är ock-
så en orsak till att det finns ett större tryck 
att ändra beredningen.

– Det största jobbet på både försäkrings- 
och avgörandesidan ligger nu på bordet. 
Hur utvecklingsarbetet ska framskrida och 
tajmas behöver tänkas ut noga, så att det 
inte uppstår för stora investeringstoppar, 
betonar Mutikainen.

När kunderna är många måste man kän-
na alla aktörer tillräckligt bra. Det krävs 
hög kompetens för att man ska kunna ta 
fram lösningar.

– Det tar alltid länge att lära sig arbeten 
som kräver djup kunskap. 

För de gemensamma 
systemens del avtalar 
man om Areks utveck-
lingsarbeten i styrgrup-
pen EPO. Branschens 
gemensamma dataför-
valtningsgrupp ser på 
saker och ting ur tek-
nologins synvinkel.

”Systemen ska 
byggas mindre 
monolitiska.”

Mutikainen målar upp en vision om it-systemet och betonar att systemen i framtiden  
behöver snarare inkapslas än göras monolitiska.

Areks gemensamma system hör till ar-
betspensionens kärna. Arek sköter endast 
de centraliserade datasystemen,  
som utgör ca 15 procent av hela arbets-
pensionssektorns it-kostnader.

I det decentraliserade systemet be-
hövs Arek i bakgrunden. För att pensionen 
ska kunna räknas ut behövs uppgifter om 
människans inkomster under yrkesbanan. 
För detta ändamål har arbetspensions-
systemet skapat ett intjäningsregister 
som Arek upprätthåller.

I Finland kan folk lita på att arbetspen-
sionen med hjälp av dessa datasystem all-
tid räknas rätt och att pensionsbeloppet 
är detsamma oberoende hos vilken 
 arbetspensionsanstalt man har sökt 
 pension. Praktiskt för den enskilde.

För att verksamheten ska vara smidig 
krävs det foglöst samarbete och gemen-
samma principer. 

Arek blev till år 2004 och upprätthållan-
det av registertjänsterna överfördes från 
Pensionsskyddscentralen till Arek år 2008. 
Arek upprätthåller register som behövs 

vid uträkningen av pensioner. Registren är 
datalager som betjänar alla aktörer inom 
arbetspensionssektorn.

Ett viktigt drag hos de gemensamma 
systemen som Arek upprätthåller har att 
göra med uträkningen av pensioner.  
En person som söker pension kan på sitt 
arbetspensionsutdrag också själv se vad 
pensionen kommer att bestå av. Pen-
sionsanstalten räknar ihop uppgifterna 
från hela yrkesbanan och fattar pensions-
beslutet.

Pensionsansökan styrs inom systemet 
till den s.k. sista försäkraren. I det decen-
traliserade arbetspensionssys temet av-
ses med sista försäkrare den pensionsan-
stalt som under de två senaste 
kalenderåren har försäkrat mest av perso-
nens arbetsinkomster.

Den sista försäkraren räknar ut sökan-
dens intjänade arbetspension, utfärdar 
pensionsbeslutet och betalar också 
 månatligen ut pensionen till kundens 
bankkonto, allt från en och samma lucka.

Fungerande system är grundenAaro Mutikainen
	● Ålder: 60 år i augusti

	● Arbetsuppgift: vd för Arek Oy 
Har arbetat med it-system och 
ledningsuppgifter inom 
dataförvaltning, bl.a. på Tieto 
och Elo.

	● Utbildning:AFM och MBA

	● Källor till lycka:  För att vara 
lycklig behöver man någon att 
älska (familj och vänner), något 
att se fram emot (läsning och 
motion) och något vettigt att 
göra (arbete)

	● Motto: Med tiden lyckas allt, om 
det finns en gemensam vilja.

Intervju
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V I S U E L LT

Medelpensionen 1 784 €

Källa: Pensionsskyddscentralen

 DATA: PENSIONSSKYDDSCENTRALEN /  
TEXT: ANNE IIVONEN / VISUALISERING: MARIA PAUKKUNEN

I MÅNGA KOMMUNER  
ÄR HÄLFTEN PENSIONÄRER

I Finland finns 1,5 miljoner personer som får pension.  
En tredjedel av hela befolkningen över 16 år får pension. 
I mer än hälften av kommunerna utgör pensionstagarna 
över 40 procent och i var femte är andelen över hälften. 

Södra Savolax är det mest grånade landskapet.  
Där är mer än 45 procent av befolkningen som fyllt  
16 år pensionstagare. På nästa platser kommer Kajana-
land med 43 procent pensionärer och Kymmenedalen  
med 41 procent. Yngst är befolkningen i Nyland,  
där 26 procent av invånarna är pensionärer.

PENSIONER FÖR 33 MILJARDER 
EURO PER ÅR

I fjol betalades nästan 33 miljarder euro i pensioner  
i Finland. Drygt 30 miljarder var arbetspensioner och 
drygt 2 miljarder var FPA-pensioner. Garantipensions-
utgiften medräknad utgjorde de pensioner som betalas  
av FPA sammanlagt 2,5 miljarder euro.

Största delen av pensionsutgiften var ålderspensioner,  
87 procent. Sjukpensionernas andel av pensionsutgiften 
var sju procent och familjepensionernas fem procent.

KVINNANS PENSIONSEURO ÄR 80 CENT
Kvinnors pensioner är i snitt en femtedel mindre än mäns. 
Pensionen tillväxer på basis av arbetsinkomsterna.  
I och med att kvinnor ofta har lägre lön än män reflekteras 
inkomstskillnaden också i pensionen. 

De vita områdena på kartan visar var skillnaderna  
i pension är störst, medan de mörkaste områdena  
betecknar de områden där skillnaderna är minst. I Finlands 
nordligaste kommun Utsjoki får män och kvinnor i genom-
snitt en nästan lika stor månadspension, 1 670 euro.

De största skillnaderna finns i sydliga kommuner där höga 
inkomster är vanliga. Störst är skillnaden i huvudstads-
regionen i Grankulla, där kvinnornas pension (2 332 €/
mån) är ca hälften av männens pension (4 320 €/mån).

Av 1,5 miljoner pensions- 
tagare är 824 000 kvinnor  

och 682 000 män.

50–74 %

75–79 %

80–84 %

85–89 %

90–94 %

95–100 %

hela Finland 80 %

Skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors pensioner accentue-
ras i Södra Finland. Kartan visar 
medelpensionen bland kvinnor 
i förhållande till mäns pensioner 
efter kommun år 2021.
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MÄN 

2 006 €/mån
KVINNOR 

1 601 €/mån

totalpension €/mån

Figuren inkluderar inte personer som får 
partiell ålderspension eller deltidspension.  
Källa: Pensionsskyddscentralen 

FÖRDELNINGEN AV 
TOTALPENSIONEN EFTER KÖN
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Senare i pension 
– Finland i kapp med
övriga Norden
I Finland och Danmark har den faktiska pensionsåldern stigit kraftigt på 2010-talet. 
Samtidigt har de två länderna förbättrat sin placering i den nordiska jämförelsen så 
att de är nära Sveriges, som ligger i topp.

I fråga om faktisk pensionsålder har Fin-
land tagit sig upp i elitklassen från sin 
jumboplacering. Den faktiska pensions-
åldern i Finland har höjts rejält under 

2010-talet. Först gallrades det bland möj-
ligheterna till förtidspension. Det viktigaste 
var att arbetslöshetspensionen avskaffades. 
I slutet av förra årtiondet började den läg-
sta åldern för ålderspension höjas, vilket 
innebar att senareläggningen av pensione-
ringarna tog ny sats.

Detta framgår av en rapport som tagits 
fram i samarbete mellan jämförelselän-
derna. I den har man beräknat både den 
förväntade pensioneringsåldern och åldern 
för utträde ur arbetslivet i de nordiska län-
derna och Estland.

Den här artikeln fokuserar endast på 
pensionsövergången. Den tidsperiod som 
studeras är åren 2007–2020. Under denna 
period inträffade det olika lagändringar och 
ekonomiska kriser i länderna, och det syns 
också som variationer i den faktiska pen-
sionsåldern.

I Norden har endast Danmark upplevt 
en liknande förlängning av arbetslivet som 
Finland.

I DANMARK reformerades lagstiftningen 
om förmåner vid arbetsoförmåga vid in-
gången av 2010-talet. Samtidigt höjdes den 
nedre åldersgränsen för ålderspension och 
förtidspension (efterløn) i snabb takt och 
de yngre generationernas pensionsålder 
knöts till livslängdens utveckling. Sjukpen-

sioneringarna minskade och den faktiska 
pensionsåldern höjdes med nästan tre år 
under första hälften av 2010-talet. Efter det 
planade höjningen ut och den faktiska pen-
sionsåldern är på samma nivå som i Fin-
land. I Danmark har det inte heller funnits 
något arrangemang med partiell pension.

Under den period som studien gäller 
drabbade den kanske hårdaste ekono-
miska smällen Island, där man traditionellt 
har arbetat längst bland de nordiska län-
derna. Först gick ekonomin back till följd 

av finanskrisen år 2008, i likhet med andra 
länder, och strax efter det uppstod det en 
intern bankkris i Island. Den lilla sam-
hällsekonomin hamnade i en djup reces-
sion, till följd av vilket arbetslöshetsförmå-
nerna måste förbättras samtidigt som möj-
ligheterna att gå i pension underlättades 
genom undantagslagar. Till följd av dessa 
arrangemang har den faktiska pensions-
åldern svängt kraftigt.

I Estland höjdes den faktiska pensions-
åldern i jämn takt till mitten av 2010-talet, 

varefter den rasade. Orsaken till fallet var 
en lagändring som gällde sjukpensioner. 
Alla som hade varit sjukpensionerade bör-
jade omfattas av utkomstskyddet för arbets-
lösa, varefter arbetsoförmågan bedömdes 
på nytt. Det var alltså åtminstone delvis 
fråga om en teknisk ändring. Efter den har 
den faktiska pensionsåldern igen börjat 
närma sig den tidigare uppgången.

Norge har redan från början av 2010-ta-
let haft en pensionsform som motsvarar 
finsk partiell ålderspension. Medan man i 
Finland kan börja ta ut högst hälften av sin 
intjänade pension, kan man i Norge ta ut 
hela pensionen, till hundra procent, såsom 
många norrmän gör. På grund av pensio-
nens popularitet föll norrmännens faktiska 
pensionsålder från toppklass till lägst i Nor-
den. Många som har valt att ta ut pensio-
nen fortsätter också i arbetslivet nästan 
med samma insats som förr. Om de inte 
klassificerades som pensionerade, skulle 
norrmännens faktiska pensionsålder stiga 
med ett drygt år under tiden efter reformen. 
Trots det skulle nivån vara klart lägre än 
före reformen.

I Sverige har den förväntade pensione-
ringsåldern under hela 2010-talet varit 
högst i Norden, och under senare år har 
den stigit ytterligare. Skillnaden till Finland 
och Norge är ett år. Jämfört med Island, 
Norge och Estland var skillnaden 3-4 år i 
slutet av den studerade perioden.   

TIDEN SOM PENSIONÄR är kortast i Dan-
mark. 

I Danmark och Estland blev männens 
tid som pensionär i snitt kortare än 16 år. 
I Finland och Sverige hinner män vara pen-
sionerade i drygt 18 år i genomsnitt.

Den längsta tiden som pensionärer hade 
män i Norge, nästan 20 år. Ändå var det un-
gefär ett halvt år kortare än bland danska 
kvinnor, som hade den kortaste pensionärs-
tiden bland kvinnorna i de länder som stu-
derades

Svenska kvinnor lever drygt 21 år som 
pensionärer, ett år längre än deras danska 
medsystrar. I de övriga länderna var kvin-
nornas tid som pensionärer nästan 23 år. 

Källa: Kannisto, J. & Vidlund, M. (eds.) Ex-
pected effective retirement age and exit age 
in the Nordic countries and Estonia. Statis-
tics from the Finnish Centre for Pensions 
02/2022.

TEXT: JARI KANNISTO, UTVECKLINGSCHEF, PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Finland och Estland skiljer sig från de övriga
Med hjälp av skillnaden mellan den förväntade pensionerings
åldern och den förväntade livslängden kan man beräkna hur länge 
människor i snitt lever som pensionärer. Denna tid är klart kortare 
för män än för kvinnor. 
I många länder går män i pension i högre ålder än kvinnor. I Island, 
Norge och Danmark har den faktiska pensionsåldern bland män 

varit drygt ett år högre än bland kvinnor. 
Skillnaden varierar något från år till år, men i Sverige har det knappt förekom

mit någon skillnad i mäns och kvinnors faktiska pensionsålder under hela den 
period som studien gäller.

I Finland och i synnerhet i Estland har däremot kvinnorna hållits kvar i arbets
livet utan att gå i pension längre än männen. 

I Finland har den faktiska pensionsåldern bland män varit lägre än bland kvin
nor. Skillnaden har visserligen var liten sedan 2010talet.

Jari Kannisto

TID SOM PENSIONÄR
Figur 2. Beräknad tid som pensionär år 2019. Grundar sig på förväntad livslängd och förväntad 
pensioneringsålder för 50åringar. Norden och Estland.

FAKTISK PENSIONSÅLDER
Figur 1. Den förväntade pensioneringsåldern för 30åringar i Norden och Estland.

FAKTISK PENSIONSÅLDER
Den faktiska pensionsålder som beräknats i rapporten bygger på 
 samma princip som den förväntade pensioneringsåldern inom arbets
pensionssystemet i Finland.

För att få jämförbara siffror har antalet nypensionerade beräknats 
åldersgruppsvis av dem som varit pensionerade vid årest slut. För Fin
lands del innehåller de också folkpensioner. Dessutom har de förvänta
de talen beräknats för 30 och 50åringar, medan Finlands nationella tal 
har beräknats för 25 och 50åringar. 

TID SOM PENSIONÄR
Den genomsnittliga tiden som pensionär som beräknats i rapporten är 
en kalkylmässig storhet, som har beräknats som skillnaden mellan den 
förväntade pensioneringsåldern för 50åringar och den förväntade 
livslängden för 50åringar. 
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Bokslutsuppgifter

Pensions-
tillgångar

31.12.2021
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-0,5 md

SIFFRORNA I MILJARDER EURO
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PLACERINGSTILLGÅNGAR 
FÖR 256 MILJARDER
I slutet av det andra coronaåret var arbetspensionsanstalternas placeringstillgångar nästan 
255 miljarder euro. God solvens tryggar pensionerna också i ett instabilt världsläge.

TEXT: KIMMO KOIVURINNE   TABELL: HENNA IIRE

U
r placeringsperspektiv var 
fjolåret utmärkt, i fråga om 
aktier och särskilt kapitalp-
laceringar rentav otroligt bra. 
Många centrala aktieindex 

höjdes under året till alla tiders toppsiffror.
Den nominella snittavkastningen på ar-

betspensionsplaceringarna blev 15,8 pro-
cent och placeringstillgångarna, som an-
vänds till att finansiera pensioner, ökade 
till allt som allt 255,8 miljarder euro.

MER ÄN HÄLFTEN av placeringstillgång-
arna, en av grundvalarna för det finländska 
arbetspensionssystemet, fanns i aktier. I 
slutet av fjolåret var 52 procent av place-
ringstillgångarna i aktieplaceringar, dvs. 
börsnoterade aktier och kapitalplaceringar. 
Ränte- och penningmarknadsplaceringar 
utgjorde 30 procent, fastighetsplacering-
arna nästan 9 procent och övriga place-
ringar, bl.a. hedgefonder, utgjorde ca 9 pro-
cent.

Den enda betydande förändringen i för-
delningen av placeringarna i fjol var en två 
procentenheters ökning av aktieplacering-
arnas andel och en motsvarande två pro-
centenheters minskning av ränteplacering-
arnas andel. Aktiernas relativa andel ökade 
på grund av den positiva kursutvecklingen, 
fastän ränteplaceringarnas relativa andel 
samtidigt minskade.

GEOGRAFISKT var en knapp fjärdedel, 23 
procent, av placeringstillgångarna i slutet 
av året placerad i Finland, medan ungefär 
16 procent hade placerats inom det övriga 
euroområdet.

Största delen av pensionssystemets pla-
ceringstillgångar, 60 procent allt som allt, 
har placerats på den globala marknaden, 

bl.a. i Nordamerika, Asien och i mindre ut-
sträckning också i länder i utveckling.

När placeringstillgångarna har ökat har 
de också i ökande grad placerats på andra 
håll i världen. Samtidigt har inhemska pla-
ceringars relativa andel minskat. Place-
ringar som diversifierats på den globala 
marknaden följer lagens föreskrifter för 
pensionsplaceringarna: placeringsverk-
samheten ska skötas på ett inkomstbring-
ande och betryggande sätt

PLACERINGSAVKASTNINGEN år 2021 var 
nominellt 15,8 procent och reellt, korrigerad 
med den årliga inflationen, 11,9 procent. Det 
är bra att komma ihåg att avkastningen un-
der ett år har en mycket begränsad inverkan 
på pensionssystemets hållbarhet.

På längre sikt, 25 år, har den nominella 
avkastningen i snitt varit 6,2 procent om 

året och den inflationskorrigerade reella 
avkastningen i snitt 4,6 procent om året.

I ett kortare tidsperspektiv har motsva-
rande avkastning under den senaste femårs-
perioden varit nominellt 7,4 och reellt 6,1 
procent och under den senaste tioårsperio-
den nominellt 7,3 och reellt 6,1 procent. 

De genomsnittliga avkastningssiffrorna 
påverkas av under vilka perioder och vid 
vilka tidpunkter de studeras. Som exempel 
kan vi studera den tioårsperiod som gick ut 
för tio år sedan (vid utgången av år 2016). I 
den period som då omfattade de tio senaste 
åren inträffade både en finanskris och en 
eurokris, vilket ledde till att den årliga ge-
nomsnittsavkastningen nominellt var 4,5 
procent och reellt endast 2,8 procent.

CORONAPANDEMIN präglade också fjol-
året och påverkade människornas vardag 

och ekonomi på många sätt. Om det inle-
dande raset när coronapandemin kom 
igång våren 2020 var fullt av pessimism och 
misstro, fylldes fjolåret av både marknads-
optimism och nästan euforiska stämningar.

När den allmänna tilltron till ekonomin 
förbättrades återhämtade sig efterfrågan 
snabbt och den allmänna ekonomiska kon-
junkturen blev rentav överraskande positiv. 
I bakgrunden verkade stimulansåtgär-
derna som sattes in under coronapande-
min och som tillsammans med utlösningen 
av en uppdämd efterfrågan i slutet av året 
orsakade den kraftigaste höjningen av kon-
sumentpriserna på flera årtionden såväl i 
USA som inom euroområdet.

Den redan framlidna legendariska ame-
rikanska placeraren John Templetons ka-
raktärisering av en högkonjuktur beskriver 
träffsäkert börsutvecklingen under corona-
pandemin: ”Tjurmarknader föds ur pessi-
mism, växer med skepticism, mognar med 
optimism och dör av eufori.”

INFLATIONEN gjorde sig påmind och för-
blev det rådande temat under fjolårets 

senare hälft. Sedan dess har den accele-
rerat. En moderat inflation skulle i nor-
mala fall inte störa placerarna. När in-
flationen ökar okontrollerat tvingas cen-
tralbankerna att strama åt penningpoliti-
ken, vilket sänker avkastningsutsikterna 
för aktier.

Mot slutet av året var stämningen på ak-
tiemarknaden mot slutet av året klart uppåt, 
trots att det i coronapandemins rampljus 
igen dök upp en ny oroväckande virusvari-
ant – omicron.

DET VIKTIGA med tanke på pensionssyste-
mets hållbarhet är den reella avkastningen 
på lång sikt. Den långsiktigare prognoskal-
kylen bygger på ett antagande om två och 
en halv procents realavkastning ända till år 
2028. Efter det är antagandet om den ge-
nomsnittliga realavkastningen tre och en 
halv procent per år.

Figuren här intill visar en statistik som 
omfattar åren 1997–2021. Enligt den har 
våra pensionsförsäkrare hittills nått en 
snittavkastning som varit större än förut-
spåtts. För pensionsanstalterna innebär 

god avkastning också bättre solvens, tack 
vare vilka pensionssystemet tål kriser på 
finansmarknaden.

Betydelsen av solvens accentueras un-
der osäkra tider. Till exempel just nu, när 
man endast kan spekulera om hur länge 
Rysslands krigföring mot Ukraina pågår 
och vilka dess slutliga ekonomiska verk-
ningar blir. 

 Bokslutsuppgifter

Pensionstillgångar eller 
placeringstillgångar?
När man talar om tillgångarna inom ar-
betspensionssystemet hänvisar man 
ibland till pensionstillgångar och ibland till 
placeringstillgångar. Skillnaden på ca tre 
miljarder euro beror på att pensionstill-
gångarna inkluderar övriga fordringar och 
skulder och materiella nyttigheter som 
 ingår i balansräkningen. Dessa poster 
medräknas inte i placeringstillgångarna   
(ca 255 miljarder euro).

Rekordår för placeringarna 2021

ÅRSAVKASTNINGEN PÅ ARBETSPENSIONSPLACERINGARNA 
ÅREN 1997–2021  Källa: Tela

Arbetspensionsanstalternas 
nyckeltal år 2021 Bolag (ArPL, 

FöPL)
Stiftelser 

(ArPL)
Kassor 

(ArPL, FöPL)
SPK  

(SjPL)
LPA  

(LFöPL)
Keva  

staten /SPF 
(OffPL)

Kevas 
medlems-
samfund 
(OffPL)

Övriga7) Sammanlagt

Försäkrade (antal) 1 817 324 13 587 15 054 5 709 55 615 131 377 560 145 23 184 2 621 995
Pensionstagare (antal) 1) 1 085 581 14 788 14 097 8 001 99 238 224 607 408 680 26 332 1 881 324
Lönesumma/arbetsinkomst (mn €) 67 094,0 828,3 614,7 210,4 1 211,7 6 248,0 19 462,0 862,1 96 531,2

Inkomster (mn €)
Premieinkomst 2) 16 206,8 184,5 136,8 40,0 171,8 1 549,9 5 699,0 312,8 24 301,6
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde 21 454,1 399,9 283,4 201,2 35,6 3 043,8 9 131,1 363,1 34 912,2
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde (%) 16,2 13,9 15,2 16,2 11,8 14,6 15,8 7,9 15,8
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 9 415,0 298,3 142,0 102,3 12,5 1 431,3 9 131,1 176,7 20 709,1

Kostnader (mn €)
Utbetalda pensioner 3) 4) 16 921,2 235,5 178,1 130,9 856,2 4 852,4 5 910,7 368,8 29 453,9
Totala driftskostnader 5) 367,9 5,6 6,0 3,5 24,2 15,5 55,7 4,7 483,1

Tillgångar
Pensionstillgångar6) 155 864,1 3 207,8 2 180,4 1 419,6 156,0 23 595,3 67 717,2 3 402,2 257 542,6
Placeringar enligt verkligt värde, mn € 153 594,6 3 195,8 2 159,4 1 411,7 356,2 23 595,3 66 848,6 4 612,2 255 773,9
Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, %)  

Ränteplaceringar 28,6 36,7 20,0 4,8 37,1 39,2 30,1 33,5 29,9
Aktieplaceringar 49,6 43,3 53,8 53,2 49,5 52,3 57,4 57,0 52,0
Fastighetsplaceringar 10,6 13,0 24,5 25,0 10,2 3,4 6,0 6,6 8,9
Övriga placeringar 11,3 6,9 1,7 17,1 3,2 5 6,4 2,8 9,1

Solvens
Solvenskapital sammanlagt 41 083,8 1 090,7 766,4 687,7 - - - - 43 628,6
Solvensgräns € 21 973,9 404,7 331,0 213,2 - - - - 22 922,9
Solvenskapital/solvensgräns 1,9 2,7 2,3 3,2 - - - - 1,9
Solvensgrad -% 135,8 153,9 154,2 194,9 - - - - 136,6

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

FöPL 295,2 mn €, SjPL 57,1 mn €,  €, LFöPL 717,7 mn € och OffPL staten 2 911,4 mn €. 
3) Inkl. AF-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-tillgångarna är ansvarsskulden, i 

kolumnen Keva-medlemssamfundens tillgångar avses här pensionsansvarsfonden 
och i kolumnen Keva staten/KPF-tillgångarna placeringstillgångarna.

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

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)

4) Som jämförelsesiffra i punkterna Räkenskapsårets resultat och 
Överföringar till kundåterbäringar har det i stället för förändringsprocent 
använts motsvarande siffra från år 2020.

3) I kolumnen Förändring % anges förändringen i procent, om siffran har angetts i euro i 
kolumnen 2021. Om det i kolumnen 2021 anges procentsatser, anges förändringen i 
kolumnen Förändring-% i procentenheter.

Arbetspensionsförsäkrings-
bolagens bokslutssiffror år 2021 Varma Ilmarinen Elo  Veritas Sammanlagt

2021 förändring, 
% 3) 2021 förändring, 

% 3)) 2021 förändring, 
% 3) 2021 förändring, 

% 3) 2021 förändring, 
% 3)

FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL 531 200 5,2 % 591 197 6,5 % 415 514 5,7 % 64 319 9,1 % 1 602 230 5,9 %
FöPL (-försäkringar) 40 000 5,8 % 76 781 0,8 % 84 454 1,1 % 13 859 4,3 % 215 094 2,0 %
Sammanlagt 571 200 5,2 % 667 978 5,8 % 499 968 4,9 % 78 178 8,2 % 1 817 324 5,5 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 345 700 -0,4 % 455 775 -0,6 % 246 141 1,1 % 37 965 0,9 % 1 085 581 -0,1 %

INKOMSTER (mn €) Premieinkomst

ArPL-premieinkomst 5 449,6 14,8 % 5 544,4 14,5 % 3 622,8 13,0 % 543,9 12,8 % 15 160,7 14,2 %
FöPL-premieinkomst 186,3 0,8 % 388,2 0,1 % 413,1 0,6 % 70,4 1,6 % 1 058,0 0,5 %
Överföringsavgifter och återförsäkring -1,3 48,0 % -10,6 -11,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % -11,9 1,2 %
Premieinkomst sammanlagt 5 634,6 14,3 % 5 922,0 13,4 % 4 035,9 11,6 % 614,3 11,4 % 16 206,8 13,2 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i 
resultaträkningen  4 841,5 130,5 % 2 950,0 30,4 % 1 436,7 63,9 % 186,8 40,2 % 9 415,0 75,3 %

Sammanlagt 10 476,1 49,0 % 8 872,0 18,6 % 5 472,6 21,8 % 801,1 17,0 % 25 621,8 30,1 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €) 9,5 -57,4 % 17,8 -42,2 % 17,8 -1,8 % 5,6 3,9 % 50,7 -33,8 %

UTBETALDA PENSIONER (mn €)
ArPL 5 930,6 3,5 % 6 394,7 2,1 % 3 196,9 2,9 % 485,6 2,9 % 16 007,8 2,8 %
FöPL 305,0 1,6 % 510,4 2,9 % 458,6 3,1 % 86,0 2,5 % 1 360,0 2,6 %
Sammanlagt 6 235,6 3,4 % 6 905,1 2,2 % 3 655,5 2,9 % 571,6 2,8 % 17 367,8 2,8 %
Kostnadsfördelning -255,6 21,6 % -596,0 7,2 % 374,7 10,5 % 30,3 2,2 % -446,6 25,5 %
Sammanlagt 5 980,0 4,9 % 6 309,1 3,2 % 4 030,2 3,6 % 601,9 2,8 % 16 921,2 3,8 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Kostnader för anskaffning av försäkringar 16,1 66,0 % 20,4 21,4 % 18,4 5,2 % 3,6 6,1 % 58,5 23,5 %
Omkostnader för försäkringarna 24,0 -12,4 % 45,1 0,0 % 32,2 0,7 % 6,1 8,2 % 107,3 -2,5 %
Lagstadgade avgifter 11,0 107,5 % 11,6 105,9 % 7,6 103,1 % 1,8 220,5 % 32,0 109,9 %
Övriga förvaltningskostnader 16,0 1,9 % 16,4 -0,2 % 15,9 7,9 % 3,0 -9,0 % 51,3 2,3 %
Driftskostnader sammanlagt 67,1 15,5 % 93,4 11,3 % 74,1 9,1 % 14,4 12,5 % 249,1 11,8 %
Omkostnader för ersättningsverksamheten 25,8 2,4 % 44,7 10,5 % 22,8 7,3 % 5,6 7,1 % 98,8 7,4 %
Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 9,2 80,4 % 6,9 90,2 % 3,4 6,9 % 0,5 -7,7 % 20,1 60,2 %
Omkostnader för placeringsverksamheten 27,6 29,6 % 30,6 1,0 % 29,3 -2,4 % 9,2 5,1 % 96,7 7,0 %
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 129,6 18,20 % 175,6 10,9 % 129,6 5,9 % 29,7 8,6 % 464,6 11,2 %

Totala driftskostnader i procent av premieinkomsten 2,3 0,1 3,0 -0,1 3,2 -0,2 4,8 -0,1 2,9 -0,1
Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten 1) 62,0 1,0 75,1 1,8 72,4 0,4 90,3 -0,2 71,1 1,0

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA (%) 
Kostnader för anskaffning av försäkringar 12,4 3,6 11,6 1,0 14,2 -0,1 12,1 -0,3 12,6 1,2
Omkostnader för försäkringarna 18,5 -6,5 25,6 -2,8 24,9 -1,3 20,4 -0,1 23,1 -3,3
Lagstadgade avgifter 8,5 3,7 6,6 3,1 5,9 2,8 6,0 4,0 6,9 3,2
Övriga förvaltningskostnader 12,3 -2,0 9,3 -1,0 12,2 0,2 10,0 -1,9 11,0 -1,0
Driftskostnader sammanlagt 51,8 -1,2 53,2 0,2 57,2 1,7 48,5 1,6 53,6 0,3
Omkostnader för ersättningsverksamheten 19,9 -3,1 25,4 -0,1 17,6 0,2 18,7 -0,3 21,3 -0,8
Omkostnader för arbetshälsoverksamheten 7,1 2,4 3,9 1,6 2,6 0,0 1,8 -0,3 4,3 1,3
Omkostnader för placeringsverksamheten 21,3 1,9 17,4 -1,7 22,6 -1,9 31,0 -1,0 20,8 -0,8
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 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €) 45 225,0 11,0 % 46 003,8 5,7 % 23 750,4 6,1 % 3 503,5 5,5 % 118 482,7 7,7 %

Varma Ilmarinen Elo  Veritas Sammanlagt
2021 förändring, 

% 3) 2021 förändring, 
% 3) 2021 förändring, 

% 3) 2021 förändring, 
% 3) 2021 förändring, 

% 3)

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, mn €)
Ränteplaceringar 15 250,9 24,2 % 18 291,6 2,8 % 8 978,2 5,2 % 1 361,3 -5,4 % 43 882,0 9,6 %
Aktieplaceringar 29 143,9 20,3 % 30 476,1 21,1 % 14 589,3 20,0 % 1 951,0 25,0 % 76 160,3 20,7 %
Fastighetsplaceringar 5 441,6 12,7 % 6 490,7 3,9 % 3 655,0 9,0 % 683,8 8,3 % 16 271,1 8,1 %
Övriga placeringar 9 187,1 4,1 % 5 514,5 35,3 % 2 199,5 18,6 % 380,2 57,3 % 17 281,3 15,2 %
Sammanlagt 59 023,6 17,7 % 60 772,9 14,1 % 29 421,9 13,6 % 4 376,2 13,0 % 153 594,6 15,3 %

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, %) 
Ränteplaceringar 25,8 1,4 30,1 -3,3 30,5 -2,4 31,1 -6,0 28,6 -1,5
Aktieplaceringar 49,4 1,1 50,1 2,9 49,6 2,7 44,6 4,3 49,6 2,2
Fastighetsplaceringar 9,2 -0,4 10,7 -1,0 12,4 -0,5 15,6 -0,7 10,6 -0,7
Övriga placeringar 15,6 -2,0 9,1 1,4 7,5 0,3 8,7 2,4 11,3 0,0
Yhteensä 100 100 100 100 100

NETTOAVKASTNING AV PLACERINGSVERKSAMHETEN ENLIGT VERKLIGT VÄRDE (%) 
Avkastning på bundet kapital 18,5 15,6 15,3 8,2 14,0 10,4 12,6 7,0 16,2 11,5

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)
Försäkringsrörelsens resultat 48,3 22,2 44,2 -3,2 17,9 -8,0 8,7 2,3 119,1 13,3
Placeringsverksamhetens resulta enligt verkligt värde 5 487,8 -308,9 4 104,3 1 725,6 1 562,8 -30,0 192,6 70,0 11 347,5 1 456,7
Omkostnadsrörelsens resultat 51,2 49,3 41,9 43,2 34,0 33,2 2,0 1,8 129,1 127,5
Övrigt resultat -0,9 6,8 -11,0 3,0 1,9 5,5 -0,4 1,7 -10,4 17,0
Resultat sammanlagt 5 586,5 -230,6 4 179,4 1 768,6 1 616,5 0,7 202,9 75,8 11 585,3 1 614,5

% av ArPL-premieinkomsten 102,5 107,4 75,4 38,9 44,6 44,6 37,3 21,6 76,4 64,3
% av ansvarsskulden 12,4 12,9 9,1 5,0 6,8 6,8 5,8 3,5 9,8 8,3

Nettoavkastning av placeringsverksamheten  
enligt verkligt värde 9 256,5 574,9 % 8 086,0 129,2 % 3 621,3 302,0 % 490,3 137,5 % 21 454,1 257,1 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden -3 768,7 -124,3 % -3 981,6 -120,8 % -2 058,5 -121,1 % -297,6 -118,2 % -10 106,4 -122,1 %

Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens 
 resultat, verkligt värde 5 487,8 1876,6 % 4 104,4 137,9 % 1 562,8 5309,3 % 192,7 175,3 % 11 347,7 679,1 %

ArPL-lönesumma (mn €) 22 535,3 6,6 % 22 874,4 6,4 % 14 873,9 5,4 % 2 244,6 5,3 % 62 528,2 6,2 %
FöPL-arbetsinkomstsumma (mn €) 815,4 1,1 % 1 677,4 0,1 % 1 770,5 0,7 % 302,5 2,3 % 4 565,8 0,7 %

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2)

Överföring till kundåterbäringar (mn €) 222,4 310,3 % 209,4 278,0 % 100,5 262,8 % 12,9 258,3 % 545,2 286,9 %
% av ArPL-lönesumman 1,0 0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 0,4 0,9 0,6
% av ArPL-premieinkomsten 4,1 2,9 3,8 2,6 2,8 1,9 2,4 1,6 3,6 2,5

SOLVENSKAPITAL (mn €)
Eget kapital (efter avdrag för föreslagen 
 vinstutdelning) 136,6 5,20 % 200,8 5,2 % 101,4 0,0 % 16,5 0,0 % 455,3 3,8 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 0,0 % 1,9 -60,5 % 0,6 -12,1 % 1,3 -12,7 % 3,9 -45,3 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga 
värde och de bokförda värdena i balansräkningen 14 416,0 44,2 % 15 499,7 49,7 % 6 172,1 55,0 % 960,0 46,2 % 37 047,7 48,3 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 2 338,8 67,9 % 857,6 -58,0 % 308,5 -68,6 % 109,3 -50,9 % 3 614,2 -22,1 %
Åtaganden utanför balansräkningen -1,1 15,4 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % -1,1 15,4 %
Övriga 0,0 100,0 % -20,9 55,5 % -9,2 17,6 % -6,2 -16,1 % -36,2 42,9 %
Solvenskapital sammanlagt 16 890,3 46,7 % 16 539,10 31,9 % 6 573,4 30,0 % 1 081,0 21,2 % 41 083,8 36,9 %
Solvensgräns € 8 472,8 25,8 % 8 728,0 24,4 % 4 183,5 31,3 % 589,6 26,4 % 21 973,9 26,3 %
Solvenskapital/solvensgräns  2,0 17,6 % 1,9 5,6 % 1,6 0,0 % 1,8 -5,3 % 1,9 14,5 %
Solvensgrad, % 139,4 10,1 136,7 6,5 128,1 4,4 131,9 3,1 135,8 7,3
Pensionstillgångar 59 754,4 17,6 % 61 656,0 14,1 % 29 982,5 13,5 % 4 471,2 12,2 % 155 864,1 15,20 %

PERSONAL (i genomsnitt) 527 -1,90 % 601 -3,70 % 490 0,0 % 157 0,0 % 1 775 -1,8 %

Decimalerna har avrundats.
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Lösningar på 
finansieringsfrågorna

Vart går avkastningen på pensionsfonderna?

Målet för en färsk lagreform är att stärka arbetspensionssystemets  
långsiktiga finansiering och göra systemet tydligare för kunderna. 

Avkastningen på pensionsfonderna uppgick till 35 miljarder euro. Det var nästan en och en 
halv gånger så mycket som premieinkomsten år 2021. Vart går avkastningen till slut?

Lagen om pension för arbetstagare 
och bestämmelserna om finansie-
ringen av arbetspensionerna änd-
rades i början av juni på två sätt 

som påverkar pensionssystemet.
Det första gäller arbetspensionsförsäk-

ringsavgiftens omkostnadsdel, med vilken 
arbetspensionsbolagens driftskostnader 
för försäkrings- och ersättningsrörelsen 
täcks. Enligt den nya lagen kan den hädan-
efter fastställas bolagsvis.

– Ändringen innebär att omkostnadsde-
len bättre motsvarar pensionsbolagets 
driftskostnader och således minskar. Må-
let är att effektivisera skötseln av arbets-
pensionssystemet och främja konkurren-
sen, säger övermatematiker Minna Leh
muskero vid social- och hälsovårdsminis-
teriet.

ENLIGT Lehmuskero är ett syfte med änd-
ringen att också göra omkostnadsdelen och 
kundåterbäringarna klarare och mera 
transparenta.

– Målet är att arbetspensionsavgiftens 
omkostnadsdel ska vara mer i realtid och 
träffsäkrare varje år. Då kommer det be-
lopp som återbärs till kunderna att minska. 
Dessutom blir bestämningsgrunden trans-
parentare för kunderna.

Direktör Jari Sokka vid Arbetspensi-
onsförsäkrarna TELA rf anser också att 
lagreformen ökar tydligheten kring om-
kostnadsdelen.

– Framledes vet arbetsgivarna bättre 
hur mycket pensionsavgifter det kommer 
att tas ut.

Sokka bedömer att reformen kommer 
att öka konkurrensen mellan arbetspensi-

onsbolagen. Han tror ändå inte på någon 
stor kostnadsminskning, eftersom pen-
sionsbolagen under de senaste åren har ef-
fektiviserat sin verksamhet på olika sätt.

– Systemet fungerar redan så pass kost-
nadseffektivt att reformen knappast med-
för stora inbesparingar. Det handlar sna-
rare om att göra systemet tydligare för kun-
derna.

TEXT: MATTI REMES FOTO: OLLI-PEKKA ORPO

TEXT: JAAKKO AHO   FIGUR: SERGEI LAHTI

Minna Lehmuskero (t.h.) och Jari Sokka 
anser att reformen gör det lättare för 
arbetspensionsförsäkrarna att planera  
sin placeringsverksamhet på lång sikt. 

”Reformen ökar  
konkurrensen  
mellan arbets

pensionsbolagen.”

INOM arbetspensionssystemet finns ca 20 
försäkrare, som indelas i tre olika typer. Of-
fentligt anställdas pensioner finansieras 
via buffertfonder. Företagarnas pensioner 
fonderas inte i förväg. Pensionerna till lön-
tagare inom den privata sektorn finansie-
ras genom dels buffertfonder, dels förmåns-
specifika fonder.

I figuren nedan studerar jag den privata 
sektorns pensioner i ljuset av två kalkyler i 
Pensionsskyddscentralens kortsiktiga 
prognos om avgiftsnivån. I den första kal-
kylen antas placeringsavkastningen år 
2021 vara detsamma som utfallet och i den 
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MEDVERKANDE

första noll. Åren i prognosen beräknas en-
ligt basantagandena. När pensionsutgif-
terna och premieinkomsterna hålls på 
samma nivå i kalkylerna, uttrycker skillna-
den mellan resultaten vad som sker med 
avkastningen.

Avkastningens eurobelopp ökar i figu-
ren. I början av prognosperioden är största 

delen av avkastningen i pensionsförsäkrar-
nas solvens. Så småningom överförs av-
kastning från solvensen till ålderspensions-
fonderna. Från ålderspensionsfonderna 
frigörs avkastningen till att täcka pensions-
utgifter. 

Här används avkastningen inte till av-
giftssänkningar. Tolkningen är att de be-

lopp som frigörs från ålderspensionsfon-
derna överförs till buffertfonderna. Det för-
enklar åskådliggörandet. Samma tolkning 
görs om kundåterbäringarna.

Den offentliga sektorns pensioner är 
enklare att studera. Resultatet är annars 
detsamma, men all avkastningen finns i 
buffertfonderna. 

Också Lehmuskero bedömer att refor-
men inte medför några betydliga kostnads-
inbesparingar i pensionssystemet. Sam-
manlagt kan det handla om några miljoner 
euro på årsnivå.

– Det är emellertid svårt att säga i för-
väg hur mycket arbetspensionsbolagen 
lyckas effektivisera sin verksamhet. Målet 
är ändå att arbetspensionsavgiften ska 
minska litet till den här delen.

DEN andra ändringen gäller koefficienten 
för avsättning till pensionsansvaren, enligt 
vilken arbetspensionsförsäkrarna årligen 
ska stärka sina ålderspensionsfonder.

Sättet att bestämma avsättningskoeffi-
cienten, som beräknas utifrån pensionsför-
säkrarnas genomsnittliga solvens, ändras 
så att den i omständigheter där exceptio-
nellt svag placeringsavkastning råder 
också kan ha ett negativt värde.

– Målet är att göra fonderingen flexi-
blare. I en svag placeringsmarknadssitua-
tion minskar pensionsanstalternas solvens 
i framtiden inte lika mycket som förr. Tack 
vare det behöver man inte sälja placeringar 
ogynnsamt. På lång sikt ska det här för-
bättra placeringsavkastningen, säger 
Minna Lehmuskero.

Hon säger att också den tidigare lagen 
tillät en viss prövningsbaserad flexibilitet i 
fråga om avkastningskravet. Det utnyttja-
des exempelvis när finanskrisen år 2008 
och coronakrisen våren 2020 fick aktie-
marknaden att sjunka brant.

PLACERINGSAVKASTNING 2021
privata sektorn enligt baskalkylen, nominellt. € 

Källa: PSC

”Målet är flexiblare  
finansiering.”

– Genom den nya lagen införs en auto-
matisk flexibilitetsmekanism, som gör att 
behövliga åtgärder sker snabbare.

SOKKA tror också att den nya lagen bidrar 
till att undvika ogynnsamma realiseringar 
av placeringar i svaga lägen på placerings-
marknaden. Han påpekar dock att det inte 
är en slutgiltig lösning att möjliggöra en ne-
gativ avsättningskoefficient.
– Det behövs flera verktyg och diskussio-
ner mellan olika parter för att trygga place-
ringsavkastningen på lång sikt. 
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Befolkning: 11,6 miljoner

Förväntad livslängd:  
män 78,5 år, kvinnor 83,1 år

Pensionsålder: 65 år

STÄNDIG UTVECKLING

Den lagstadgade arbetspensionsavgiften i Bel
gien är 16,36 procent, varav arbetsgivarens 
andel är 8,86 procent och arbetstagarens 7,5 
procent.

Pensionsåldern är 65 år, men det är möjligt 
att gå i pension tidigare, om man har arbetat i 
minst 40 år. Pensionsåldern höjs till 67 år 2030. 
Ålderspensionärer kan arbeta utan inkomst
gräns.

Arbetspensionens storlek är beroende av 
tiden i arbetslivet, lönen och civilståndet. Reg
lerna för företagare är huvudsakligen desam
ma som för arbetstagare. För företagarnas 
pensionsskydd ansvarar deras egen social
försäkringsinstitution INASTI.

Lagförslag om pensionsreformer har gjorts 
av en självständig akademisk pensionskom
mission, som grundades 2015, och systemet 
har reformerats flera gånger under de senaste 
åren, av olika regeringar. Pensionsåldern har 
höjts och minimipensionerna förbättrats. Det 
har också fastställts kriterier för vad som be
traktas som ansträngande arbete, och deltids
pensionerna har reformerats. Arbetsmark
nadspensionerna har också gjorts klarare och 
man har försökt göra dem tillgängliga för fler.

Vid sidan av den lagstadgade pensionen har 
förvärvsarbetande arbetsmarknadspensioner. 
Ett särdrag är att människor av skatteskäl ofta 
tar ut hela arbetsmarknadspensionen när de 
går i pension och deponerar den på sitt bank
konto. Enligt undersökningar är det inte typiskt 
att hela den engångsbetalade pensionen an
vänds genast eller placeras, utan pengarna 
stannar på bankkontot.

Belgien har en särskild pensionsombuds
man, som behandlar klagomål och ger rekom
mendationer om de lagstadgade pensionerna.

Arbetspensionssystemet skapades strax 
efter det andra världskriget. Pensioner började 
utbetalas genast, vilket naturligt medförde att 
pensionssystemet blev ett fördelningssystem.

 
SÅ HÄR I BELGIEN:

TEXT: PETER LINDSTRÖM, ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND 
OCH NIKO VÄÄNÄNEN. DE ARBETAR INOM UTLANDSTEAMET 
PÅ PENSIONSSKYDDSCENTRALENS PLANERINGSAVDELNING.

Pensionsnyheter
från andra länder

I den här spalten återges pensionsnyheter ur olika källor ute i världen. 
Ett land presenteras närmare, Belgien denna gång.

Läs mer på Etk.fi > Arbete och pension utomlands> Pensionssystem i andra länder

DANMARK

Förslag om långsammare 
höjning av pensionsåldern
Danmarks pensionskommission föreslår att den takt som pensionsåldern ska 
höjas med ska halveras från den överenskomna. Förslaget innebär att pensions
åldern i Danmark inte längre automatiskt ska följa den förväntade livslängden 1:1.

Enligt kommissionens förslag ska pensionsåldern höjas med ett halvt år i 
taget från och med år 2040. Enligt de tidigare planerna skulle pensionsåldern 
höjas med ett år i taget.

Om kommissionens förslag godkänns, förutspås pensionsåldern stiga till  
74 år fram till sekelskiftet. Den nya prognosen visar på tre år mindre än tidigare 
prognoser.

T.ex. för dem som blir myndiga år 2022 innebär det att deras förutspådda 
 pensionsålder blir två år lägre än den nuvarande prognosen 72,5 år. 
För närvarande har olika åldersgrupper i Danmark olika pensionsålder. För dem 
som är födda åren 1955–1960 är pensionsåldern 67 år.

 Berlingske 5.5.2022

TYSKLAND

Rekordhöga indexjusteringar
De indexhöjningar av pensionerna i Tyskland som träder i kraft i början av juli är de 
högsta på nästan 40 år. I de västra delstaterna är indexjusteringen 5,35 procent 
och i de östra 6,12 procent.

I bakgrunden till höjningarna finns kraftiga löneökningar under år 2021. Enligt 
socialminister Hubertus Heil (SPD) visar höjningarna, som ca 21 miljoner pen
sionstagare får, att pensionssystemet också fungerar vid kraftiga prishöjningar 
och en internationell kris.

Den regionala öst och västindelningen, som följer de gamla statsgränserna, 
upphör när indexjusteringarna förenhetligas år 2025 så att de är lika i hela Tyskland.

 Süddeutsche Zeitung 22.3.2022 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 13.4.2022

KINA

Privat pensionssparkonto 
införs på prov
I april skedde någonting historiskt på finansmarknaden i Kina, när det första pri
vata pensionssparkontot infördes. Målet med det nya pensionssparkontot är att 
förbättra kinesernas pensioner och få in mera medel på finansmarknaden i landet.

Arbetstagare som valt pensionssparkontot kan deponera 12 000 yan   
(ca 1 700 euro) om året på kontot och placera dem i långsiktiga placerings
instrument med låg risk. Pensionssparkontot är i försöksbruk i flera städer i Kina. 
Nästa år ska det införas i hela landet. 

År 2020 hade det i fonderats 258 miljarder dollar för pensioner i Kina. Det 
motsvarar endast ca två procent av BNP, bedömer riskhanterings och försäk
ringskonsultföretaget Willis Towers Watson. Befolkningen i Kina åldras snabbt. 
Den andel av befolkningen som fyllt 65 år uppskattas överstiga 26 procent senast 
år 2050. 

Pensionssparkontot kommer sannolikt att leda till en rusning av utländska för
säkringsbolag och kapitalförvaltare på den kinesiska marknaden.

 Financial Times 21.4., Reuters 21.4.

USA

Pensionsbesparingar  
i bitcoin
I USA erbjuder Fidelity, den största förvaltaren av 401kpensio
nerna, fr.o.m. år 2023 en möjlighet att ha en del av pensionsbe
sparingarna i bitcoin.  Det förutsätter att arbetsgivaren särskilt 
tillåter det. 401kpensionerna är avgiftsbaserade tilläggspensi
oner som erbjuds av arbetsgivarna. Namnet härstammar från 
skatteparagrafen.

I fortsättningen kan arbetstagaren placera en del av sina pen
sionsbesparingar i bitcoin. Preliminärt ska arbetstagare kunna 
placera högst 20 procent av sina pensionsavgifter i bitcoin eller 
någon annan kryptovaluta som arbetsgivaren godkänt. Arbets
ministeriet, som övervakar 401kpensionerna, har förhållit sig 
kritiskt till att pensionsbesparingar placeras i kryptovalutor.

New York Times 26.4.2022 

STORBRITANNIEN

Uber ska beakta sharia i 
pensionsbesparingarna
Enligt högsta domstolen i Storbritannien betraktas Uberchauf
förerna som anställda. Beslutet trädde i kraft i fjol. I och med att 
Uberchaufförerna nu anses vara arbetstagare fick de rätt till 
arbetspension som arbetsgivaren erbjuder.

Enligt den brittiska lagstiftningen ska de försäkrade ha möj
lighet att spara i enlighet med de krav som deras religiösa över
tygelse ställer. Det innebär att muslimer har rätt att spara enligt 
sharia. Den arbetspension som Uber idag erbjuder ger inte 
denna möjlighet. Chaufförernas förening planerar att stämma 
Uber, om situationen inte ändras.

Sharia förbjuder bl.a. skuld och ränteinstrument och place
ringar i alkohol, hasardspel och vapenindustri. Största delen av 
Uberchaufförerna är muslimer.

Financial Times 19.4.2022
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https://www.nytimes.com/2022/04/26/business/crypto-401k-fidelity.html
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https://www.berlingske.dk/oekonomi/her-er-hvad-pensionskommissionen-foreslaar
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rente-2022-rentenanstieg-deutschland-1.5552661
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2022/deutliche-rentenerhoehung-beschlossen.html
https://www.ft.com/content/06a8e069-20c7-44be-bc55-bd8774aff3af
https://www.reuters.com/world/china/china-unveils-private-pension-plan-ageing-population-2022-04-21/
https://www.etk.fi/sv/arbete-och-pension-utomlands/pensionssystem-i-andra-lander/


Om personen inte känner till sin egen arbetspensionsförsäkrare, går det att via webbplatsen Arbetspension.fi hitta till rätt 
arbetspensionsanstalts e-tjänst.

TEXT: KATRI ISOTALO FOTO: KAROLIINA PAATOS

Kortare arbetspensions
utdrag per post
Arbetspensionsutdraget som sänds hem innehåller nu endast information om de senaste 
sex åren. Alla uppgifter om arbetspensionstillväxten går fortfarande att se i etjänsten.

Arbetspensionsutdraget skickas per post 
till alla som arbetar inom den privata sek-
torn. I motsats till tidigare innehåller ar-
betspensionsutdraget som skickas hem 
från och med år 2022 endast uppgifterna 
om pensionsintjäningen för det inneva-
rande året och de sex föregående åren.

– Eftersom arbetspensionsutdraget har 
skickats redan i flera år, är det vettigt att ar-
betspensionsutdraget som ges på papper 
innehåller de färska uppgifterna, som mot-

tagaren gärna ska kontrollera noggrant, 
 säger direktör Katri Raatikainen, som an-
svarar för registertjänsterna på Pensions-
skyddscentralen. 

– Att arbetspensionsutdragen blir kor-
tare är också skonsammare för miljön och 
minskar kostnaderna, säger Raatikainen.

Man kan se det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget i sin egen arbetspensionsför-
säkrares e-tjänst. Där finns också uppgif-
terna om alla tidigare anställningar, förmå-

ner och företagarperioder som har gett pen-
sionstillväxt samt en uppskattning om den 
framtida pensionen.

Pensionsanstalterna inom den privata 
sektorn skickar arbetspensionsutdragen 
med tre års mellanrum per brev till perso-
ner som bor i Finland och som inte tidi-
gare har valt e-utdraget som sin primära 
tjänst.

Det är viktigt att omsorgsfullt kontroll-
era uppgifterna i arbetspensionsutdraget, 

”Det är vettigt att pappersutdraget innehåller 
de färska uppgifterna, som mottagaren 

gärna ska kontrollera noggrant. ”

Rättesnöre

1 
Pappersutdraget innehåller  
uppgifterom sex år

Utdraget som delas ut per post innehåller från och med i år 
endast uppgifter från det innevarande året och de sex före
gående åren.

Arbetspensionsutdraget skickas som brev med tre års 
 mellanrum till dem som arbetar på den privata sektorn och 
inte har valt etjänsten som tjänstekanal i första hand.

Även de offentligt anställda som arbetat inom den privata 
sektorn under de tre senaste kalenderåren får utdraget per post. 
De som fyllt 58 år får utdraget om de arbetat inom den privata 
sektorn under det föregående kalenderåret.

2 
Alla uppgifter  
om arbete i etjänsten

Uppgifterna om alla tidigare arbeten finns alltid synliga i pen
sionsförsäkrarnas etjänster. Etjänsten är behändig. I den är 
arbetspensionsutdraget alltid uppdaterat och tillgängligt obe
roende av plats och tid alltid när intresset för pensionen väcks.

I etjänsten går det också att skicka en begäran om utred
ning om man misstänker att det finns fel eller brister i uppgif
terna. Tjänsten för arbetspensionsutdrag omfattar alla i åldern 
18–67 år som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt 
arbetspensionslagarna.

3 
 Ta hjälp av  
räknarna

Pensionsåldern är flexibel och alla kan kontrollera sin situation 
med hjälp av behändiga räknare.

För det här tillhandahåller Arbetspension.fi och många 
arbetspensionsförsäkrare i sina etjänster lättanvändbara och 
informativa räknare. De är till hjälp då man till exempel vill veta 
hur pensionen utvecklas om man arbetar längre eller går i pen
sion i den lägsta möjliga åldern.

Företagarna kan se hur pensionsbeloppet påverkas av 
 pensionsförsäkringsavgiften. 

4 
 Offentliga anställningar  
endast i etjänsten 

Keva, som försäkrar den offentliga sektorns arbetstagare, 
skickar inte papperspost utan påminner den försäkrade om att 
kontrollera arbetspensionsutdraget cirka sex år före pensions
åldern genom att skicka ett meddelande i tjänsten Min pension. 
Själva arbetspensionsutdraget finns också med i samband med 
meddelandet. 

Personen får ett epostmeddelande eller textmeddelande 
om det här. I år går påminnelsen till personer födda år 1964.

Endast om en person som försäkrats i Keva inte kan logga in i 
tjänsten Min pension kan hen be om att få arbetspensionsut
draget med uppgifter om allt arbete i pappersformat per post.

eftersom den framtida pensionen kommer 
att räknas utifrån uppgifterna i utdraget.

Om det finns brister eller något att kor-
rigera i anställningsuppgifterna, ska man 
först kontakta arbetsgivaren. Om korrige-
ringarna gäller år 2018 eller tidigare år än 
det, ska begäran om korrigering göras till 
den egna pensionsförsäkraren.

Katri Raatikainen betonar att det alltid 
är lättare att göra korrigeringar då det inte 
gått en så lång tid. Då är det lättare att kom-
ma ihåg detaljer.

Pensionsförsäkrarna inom den privata 
sektorn har en skyldighet att på begäran av 
en person utreda riktigheten hos uppgifter-
na i personens arbetspensionsutdrag för de 
sex föregående åren. För korrigering av äld-
re uppgifter krävs av arbetstagaren utöver 
begäran om utredning också till exempel 
ett arbetsavtal eller ett lönekvitto. På den 
offentliga sektorn finns ingen tidsgräns för 
utredningsskyldigheten.

En arbetstagare inom den privata sek-
torn som närmar sig pensionsåldern får på 

pensionsutdraget information om sin mål-
satta pensionsålder senast det sjätte året 
före den lägsta pensionsåldern. I år får 
60-åringarna pappersutdraget på den här 
grunden. Inom den privata sektorn får de 
som har fyllt 60 år utdraget varje år.

Keva, som försäkrar den offentliga sek-
torns arbetstagare, skickar ett meddelande 
i tjänsten Min pension cirka sex år före 
pensionsåldern för att påminna den försäk-
rade om att kontrollera arbetspensionsut-
draget. 
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Det gamla narrativet 
gäller inte längre

Carl Haglund tillträder som vd för 
pensionsbolaget Veritas i sommar.  

Insikten att man måste bereda sig på 
kriser har han haft redan länge.

TEXT: ANNE IIVONEN OCH PIA HANSSON TEIRIKARI
 FOTO: VESA LAITINEN

Intervju

CARL HAGLUND
	● Ålder: 43

	●  Arbetsuppgift: tillträder som vd 
för Veritas i sommar, arbetar till 
dess som direktör och lednings-
gruppsmedlem med ansvar för 
utvecklingsprojekt

	● Utbildning: ekonomie magister, 
har också studerat offentlig 
förvaltning vid Åbo Akademi

	● Källor till lycka: socialt umgänge 
och möten med människor, 
vänner, familjen och barnen  
(10 och 12 år)

	● Motto: Det ordnar sig!

arbetspensionssystemet inför utmaningar. 
Det är en realitet som Haglund gärna vill 
höra debatteras mera i samhället.  

– Narrativet som omfattar flera genera-
tioner har utgått från att pensionen ska 
motsvara 60 procent av inkomstnivån un-
der den yrkesaktiva tiden. Det gäller inte 
längre, säger han. Det innebär en väsentlig 
förändring att de årskullar som förvärvsar-
betar blir mindre. 

Haglund ser det som en risk att 
människor inte är medvetna om hurdan 
pension de kommer att få och inser det för 
sent. 

– Det är vår uppgift att öka kunskapen 
om pensionerna och deras nivå, så att folk 
i tid kan börja tänka på om de kommer att 
ha en tillräcklig inkomst som pensionärer, 
säger han. 

Haglund har börjat med att studera Veritas 
verksamhetsmodeller och funderar tillsam-
mans med medarbetarna på hur processer-
na kan göras ännu smidigare för kunderna. 

vudkontoret vid Aura å, men har nyligen 
flyttat in i nya lokaler i Kuppis. Placerings-
enheten finns i Helsingfors.  

I likhet med de övriga arbetspensions-
aktörerna stärkte Veritas sin solvens i fjol. 
Solvenskapitalet ökade till mer än en mil-
jard euro och var 1,8-faldigt i relation till 
solvensgränsen. 

– Det finns all orsak att vänta att avkast-
ningen i år blir låg, säger Haglund. Under 
goda år har man kunnat stärka pensions-
systemets buffertar. I år är läget mycket an-
norlunda på grund av instabiliteten i om-
världen. 

ERFARENHETEN från politiken skymtar i 
bakgrunden, när Haglund säger att han 
inte skulle lägga bestämmanderätten om 
pensionssystemet enbart i politikernas 
händer. 

– Arbetspensionssystemet kan inte ut-
vecklas utan arbetsmarknadsparternas 
samtycke. Vår kultur har utformats så att 
arbetsgivarna och arbetstagarna upplever 
att de har en viss äganderätt. 

Trots att Veritas till skillnad från de tre 
övriga arbetspensionsbolagen inte är öm-
sesidigt, är arbetstagar- och arbetsgivarsi-
dorna representerade också i dess förvalt-
ning. Veritas är ett onoterat aktiebolag. 

Haglund anser att arbetsmarknadspar-
terna under årtiondenas lopp har visat att 
de har en förmåga att utveckla systemet. 

– Jag är inte övertygad om att politiker 
skulle göra det bättre. Politiken har blivit 
allt kortsiktigare. 

”Systemet kan inte 
utvecklas utan 

arbetsmarknads-
parternas 

samtycke.”

Haglund är 43 år gammal, i sina bästa 
år med tanke på arbetet. De som är ännu 
yngre kommer att drabbas hårdare av för-
ändringarna i pensionernas nivå. 

– Med tanke på de unga skulle det vara 
önskvärt och vettigt att de som arbetar ock-
så kan ha positiva pensionsutsikter. Det 
spelar också en roll för systemets legiti-
mitet. 

– Arbetsrelaterad invandring borde un-
derlättas betydligt, så att nyanlända skulle 
komma smidigt in i arbetslivet här, säger 
Haglund. Det skulle också stärka pensions-
systemet.

SOM TILLTRÄDANDE VD för ett pensions-
försäkringsbolag har Haglund fått sätta sig 
in i många detaljer i verksamheten. Han 
blev anställd som direktör på Veritas i hös-
tas och genomgår ett nio månader långt in-
troduktionsprogram.

Haglund är ingen nybörjare som be-
slutsfattare, men enligt lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag ska verkställan-
de direktören vara väl ansedd och ha god 
kännedom om arbetspensionsförsäkrings-
verksamhet, placeringsverksamhet och fö-
retagsledning. Kravet på en omfattande in-
troduktion bygger alltså på lagen och över-
vakas av Finansinspektionen.  

Medan introduktionsprogrammet pågår 
sköts vd-uppgiften av Veritas ekonomidi-
rektör Tommy Sandås som ställföre-
trädare. Den tidigare vd:n Carl Pettersson 
tillträdde som vd för arbetspensionsbola-
get Elo i oktober i fjol.  

– Pensionssektorn var bekant för mig 
från förut, men jag har givetvis också fått ta 
mig an en hel del nya frågor. Jag har satt 
mig in i bolagets försäkringsrörelse och fått 
en uppfattning om våra försäkringskun-
ders behov. 

DET SOM idag är Veritas har sina rötter i 
försäkringsbolaget Verdandi, som grunda-
des redan år 1905 i Åbo. Lagstadgad ar-
betspensionsförsäkring har bolaget idkat 
sedan år 1962, då arbetspensionssystemet 
trädde i kraft. Idag har Veritas hand om 
mer än 116 000 personers arbetspensions-
skydd. Det betalar ut mer än 600 miljoner 
euro i pensioner per år. 

Veritas är starkt i de svenskspråkiga om-
rådena på västkusten och Åland och i Ny-
land, huvudstadsregionen medräknad. Ve-
ritas och Pensions-Alandia gick samman 
år 2019. Veritas är det enda pensionsbola-
get som inte har sitt huvudkontor i huvud-
stadsregionen, utan i Åbo. Tidigare var hu-

C
arl Haglund är bekant i synner-
het för många finlandssvenskar 
genom sin långa medverkan i 
Svenska folkpartiet. Han har va-
rit riksdagsledamot, försvarsmi-

nister och europarlamentariker. Efter finans-
krisen 2008 satt Haglund i Europaparlamen-
tet i det utskott som ändrade solvensregle-
ringen inom finanssektorn.  

Som bäst försöker man upprätthålla en 
stabilitet i Europa under en ökande osäker-
het. Pensionsbolagen gör dagligen stresstest 
för att se till att värdet på deras placerings-
tillgångar inte sjunker ens i närheten av sol-
vensgränsen. 

Som blivande vd för Veritas säger Hag-
lund att man redan i början av året började 

förbereda sig på vad centralbankspolitiken 
och den ökande inflationen skulle föra med 
sig. Fullt allvar blev det när Ryssland anföll 
Ukraina den 24 februari. Börskurserna stör-
tade neråt och händelserna i den globala eko-
nomin kändes också i Finland. På arbetspen-
sionsbolagen följer man intensivt aktierisker-
na, i synnerhet i krislägen. 

– Just nu ser det världsekonomiska läget 
allvarligt ut på grund av inflationen, kriget i 
Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, sä-
ger Haglund. 

EU:s sanktioner mot Ryssland kräver 
mycket arbete inom finanssektorn och syns 
också i arbetspensionsbolagens verksamhet. 
Man reder ut ägarförhållanden, eftersom det 
inte är möjligt att samarbeta med företag el-

ler personer som omfattas av sanktionerna. 
Man måste vara på alerten. 

PÅ VERITAS har man under våren genomfört 
omställningsförhandlingar, som ledde till att 
17 personers anställningar avslutas. Före det 
hade Veritas ca 165 anställda. Verksamheten 
omorganiseras och en del byter uppgifter 
inom bolaget. 

– Beredskap hör till arbetspensionsför-
säkringens kärna. Omställningsförhandling-
arna kan också ses som ett slags beredskaps-
arbete. Det handlar om att vi ser till att bola-
get kan fungera på lång sikt.  

Haglund är lösningsorienterad och har 
siktet inställt på framtiden. Den demografis-
ka utvecklingen ställer välfärdssamhället och 
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Träning är 
belönande

Hanna Pratsch, arbetsvälmående- och HR-chef på Apotekens Pensionskassa,  
njuter av att syssla med sina hundar och speciellt av att skola dem.  

Golden retrievern är ivrig på att lära sig nytt.

GOLDEN RETRIEVER
Golden retrievern kommer från gränstrakten 

mellan England och Skottland. Typiska 
aktiviteter för rasen är praktisk jakt och 

jaktprov. Dessutom passar golden retrievern bra 
för spårning och som räddningshund till exempel 

för att leta efter människor som begravts i 
rasmassor. Storviltsassistansen (SRVA) som 
upprätthålls av Finlands viltcentral förmedlar 
hjälp av jägare till polisen för att till exempel 

hitta en älg som skadats i trafiken. 
Eftersom golden retrievern till sitt lynne är 
mycket glad, öppen och vänlig passar den  

också bra som familjehund. 

KÄLLOR: FINLANDS RETRIEVERORGANISATION 
OCH FINLANDS VILTCENTRAL.

TEXT: KATRI ISOTALO FOTO: VESA LAITINEN

I vilket skede kom hundarna in i ditt liv?i?
– Jag fick min första hund som 11-åring. Det var en dalma-
tiner. Min första golden retriever skaffade jag ungefär tio 
år senare, år 1983. När vår andra golden retriever visade 
fallenhet för jakt ville min man som vuxit upp i Helsingfors 
innerstad börja med jakt som hobby. Då tog även jag jägar-
examen. Nu har vi tre golden retrievrar i olika åldrar och 
med olika karaktärer.

– Golden retrievrarna delas upp i utställningshundar 
och jakthundar. Även om våra hundar hör till utställnings-
grenen och således är en lite lugnare sort, är de också ut-
märkta apportörer i skogen. Efter dem ligger inga skjutna 
fåglar kvar i terrängen. Av våra hundar har Zody delta-
git i jakter och hjälpt jaktlag som inte har egen 
hund.

– Vi har skolat våra hundar till att också 
kunna spåra, de kan alltså exempelvis 
spåra upp älgar som skadats i en trafik-
olycka.

Vad är inspirerande i 
skolningen av hundar?
– Skolning är mycket roligt och belö-
nande. Lydnadsträningen inleds redan 
när hunden är valp. Efter det övar man 
hämtning av vilt. Man kan göra det genom 
att låta hunden hämta handskar eller egentligen 
vad som helst, eftersom retrievern älskar att bära och 
hämta.

– Det är viktigt att lära hunden att lyda även handsigna-
ler och visselpipa. Även om retrievern är förädlad till en 
jakthund, har man ingen nytta av en oskolad hund i sko-
gen. Den kan kanske hämta en and eller en fasan men för 
den knappast till sin ägare.

– Träning är verkligen något hundar gillar. Jag behöver 
bara lägga visselpipan runt nacken och gå mot bilen så hop-
par hundarna redan runt av iver. I träningspass med andra 
delar vi med oss av råd. Det känns bra att lyckas, och så är 
det förstås hemskt roligt att ha en hund som lyder.  

Vad har hobbyn gett dig?
– Jag har fått många nya vänner. Den har också lärt mig 

att planera min tid. Hundarna kräver långa promenader 
varje dag och till skolningen går det åt många timmar. Även 
vid planeringen av semestrar tas hundarna i beaktande.

– Att hålla på med hundar ger förstås naturlig motion 
varje dag och hjälper att stilla tankarna. Under mor-

gonpromenaderna kan det hända att jag tänker 
på jobbsaker eller lyssnar på fåglarna, men 

i en skolningssituation kan jag inte tänka 
på något annat än vad jag håller på och 
gör.

– Jag njuter enormt av morgonpro-
menaderna med hundarna, alltid. Di-
rekt från vår gård börjar fin promenad-
mark med klippor och häststråk. På 
hösten och midvintern använder jag en 

pannlampa för orienterare.  
 Har hobbyn gett dig nya 

synvinklar på arbetslivet??
– I mitt arbete ansvarar jag för personalärenden 

vid Finlands äldsta pensionsanstalt, Apotekens Pensions-
kassa, och för de försäkrades ärenden kring arbetsförmåga 
och arbetshälsa vid Pensionskassan. Jag inledde mitt ar-
bete först senaste höst, men jag har under hela mitt arbets-
liv i rollen som företagshälsovårdare främjat arbetssäker-
het och arbetshälsa.

– Min hobby är ett gott exempel på hur en hobby i en 
helt annan miljö ger motvikt till arbetet. Jag tror att rörelse 
på ett eller annat sätt ute i naturen ökar på var och ens väl-
befinnande. Även för många jägare är hobbyns krydda na-
turen och inte antalet nedskjutna fåglar. Själv fokuserar 
jag på hundarna när jag är i skogen.

– Om jag ska hitta något gemensamt mellan mitt jobb 
och min hobby, så är det att lära ut. I alla inlärningssitua-
tioner är det viktigt med målmedvetenhet. 

Ett oförglömligt minne med hundarna?
– Kanske det mest oförglömliga minnet är när min andra 
golden Buddy lyckades i ett prov där man skulle hämta ett 
byte från andra sidan av ett vattenområde. Hunden sprang 
tappert iväg över en blåsig vik men kom tillbaka genom att 
följa strandkanten. Domaren skakade redan på huvudet 
när Buddy oväntat snabbt var tillbaka med bytet i munnen 
och fick fulla poäng för provet. 

– Den visste vad den gjorde. 

Hanna Pratsch skolar golden 
retrievrar och njuter av att gå 
ut med dem varje morgon i ur 
och skur. På bilden fr.v. den 
utmärkta apportören och 
spårhunden Zody, den yngsta 
och mest energiska Cody och 
den redan pensionerade Ludi. 
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