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Är arbetspensionssystemet hållbart?
Det främsta målet för pensions-
skyddet är att förhindra eller 
minska fattigdom bland äldre. 
Ett annat viktigt mål är att 
konsumtionsnivån hålls rimlig i 
förhållande till den invanda när 
man slutar arbeta och går i pen-
sion. Pensionssystemet i Finland 
är med tanke på den finansiella 
hållbarheten nu i bättre skick än 
någonsin tidigare under sin his-
toria. Riskfritt är det givetvis inte.

Pensionsskyddet måste vara finansiellt hållbart för 
att kunna nå sina primära mål och trygga pensi-
onärernas ekonomi. Det måste gå att lita på pen-
sionsskyddet och dess kontinuitet för att det ska 
fortbestå som institution. Pensionsskyddet måste 
också gagna arbetsgivarna, som betalar pensions-
försäkringsavgifter. Försäkringsavgifterna ska ligga 
på en sådan nivå att de inte oskäligt mycket även-
tyrar företagens konkurrenskraft och möjligheter 
till framgång. 

Från statens och den offentliga ekonomins syn-
punkt ska pensionsskyddet ordnas så att den of-
fentliga ekonomin är hållbar, det vill säga att in-
komster och utgifter på lång sikt är i balans. Inci-
tamenten att arbeta måste vara tillräckliga för att 
staten och  kommunerna ska få tillräckliga skatte-
intäkter för att sköta de uppgifter som de ansva-
rar för.

Det påstås ofta att pensionssystemen kommer 
att falla ihop till följd av att åldersstrukturen för-
ändras. I en del länder finns det svårigheter. Också 
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i Finland såg långtidsutsikterna för pensionssys-
temet verkligen dåliga ut i början av 1990-talet. 
I Finland har vi dock under de senaste 20 åren 
förberett oss på förändringen så att åldrandet in-
te medför en finansiell kris.

Den finansiella hållbarheten 
har förbättrats
Det finns skäl att se till den finansiella hållbar-
heten, eftersom åtagandena i fråga om pensio-
ner är exceptionellt långvariga. De som nu är ål-
derspensionerade var i arbetslivet när arbetspen-
sionslagarna kom till på 1960-talet. När personer 
som i år fyller 18 år förvärvsarbetar, betalas ar-
betspensionsförsäkringsavgifter på deras löner. 
Pensionsförmånerna för dessa avgifter kommer 
emellertid att betalas ut först om mer än 50 år, 
när dagens 18-åringar börjar få ålderspension. 
Enligt den beräknade förväntade livslängden för 
18-åringar kan de leva som pensionstagare ännu 
på 2080-talet. 

Vi måste kunna se till att pensionssystemen 
både idag och i framtiden är ekonomiskt och so-
cialt hållbara och behandlar olika generationer 
rättvist.

Det är naturligt att det långa tidsspannet är för-
knippat med osäkerhet och risker. En central risk 
hänför sig till demografiska förändringar. Storleks-
skillnaderna mellan olika födelseårskullar sätter 
den finansiella rättvisan på prov. Långt liv ska-
par i sin tur tryck genom en ökad pensionsutgift.

Den beräknade äldreförsörjningskvoten, det 
vill säga antalet personer som fyllt 65 år i förhål-
lande till befolkningen i arbetsför ålder, har ökat 
och ökar ytterligare. I början av 1990-talet var 
den cirka 25 procent, nu är den nästan 33 pro-
cent och kommer enligt Statistikcentralens be-
folkningsprognos att höjas till nästan 50 procent 
år 2050. För varje person som fyllt 65 år finns det 
då alltså två personer i arbetsför ålder, medan 
det nu finns tre och det ännu i början av 1990-ta-
let fanns fyra.
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Pensionernas nivå regleras
Ett ännu viktigare relationstal ur arbetspensions-
skyddets perspektiv är dock pensionstagarnas 
andel av den vuxna befolkningen eller proportio-
nen mellan pensionstagare och sysselsatta. Pen-
sionstagarnas befolkningsandel ökar måttligare 
än försörjningskvoten i och med att människor 
går i ålderspension senare och det blir mindre 
vanligt att bli sjukpensionerad.

Behovet att reagera på förändringen i befolk-
ningsstrukturen har ändå varit en viktig orsak 
att reformera pensionssystem, inte bara i Fin-
land utan överallt. De reformer som gjorts i Fin-
land har haft som mål att trygga pensionerna 
också vid en svagare försörjningskvot så att av-
giftsbelastningen inte blir orimlig för de gene-
rationer som står för finansieringen. Arbetspen-
sionsfonderna spelar här en viktig roll. Man har 
antagit utmaningen med den ökande livsläng-
den genom automatiska stabilisatorer, som reg-
lerar pensionernas nivå och pensionsåldern i 
enlighet med hur dödligheten och den förvän-
tade livslängden utvecklas. 

I Finland har vi förberett oss på befolkningens 
åldrande så pass bra att pensionssystemet på lång 
sikt är nära en finansiell balans. Utvärderingar av 
pensionssystemets roll med tanke på den övergri-

pande hållbarheten har visat att orsaken till håll-
barhetsproblemet i Finland inte är pensionsskyd-
det, utan social- och hälsovården.

Givetvis finns det fortfarande risker inom ar-
betspensionssystemet. De hänför sig framför allt 
till ekonomins och sysselsättningens utveckling. 
Lönesumman och försäkringsavgifterna, som 
grundar sig på lönerna, är den centrala finansie-
ringskällan. En del av den årliga arbetspensions-
utgiften finansieras också med avkastningen på 
arbetspensionsfonderna. Om premieinkomsten 
och/eller avkastningen blir svagare än eftersträ-
vat, borde antingen avgiften höjas eller fondera-
de medel användas i högre grad än tänkt. Om en 
sådan situation blir långvarig, måste vi överväga 
att ingripa i reglerna för hur framtida arbetspen-
sionsförmåner intjänas. 

Pensionsberäkningen reformerades
Pensionssystemet i Finland har förberetts för be-
folkningens åldrande på olika sätt. Arbetspen-
sionsreformen år 2005 uppdaterade sättet att be-
stämma pensionerna till det nya årtusendet. En 
stor ändring var reformen av pensionsberäkning-
en. Under arbetspensionssystemets första tid var 
slutlönen vid pensioneringen det viktiga. Genom 
reformen år 2005 övergick man från att beakta 

Figur 1. Prognos över 
hur försörjningskvoten 
utvecklas, det vill säga 
hur många som fyllt 65 
år det finns i relation 
till hur många som är i 
arbetsför ålder.
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slutlönen till att beakta alla inkomster under hela 
tiden i arbetslivet. På det sättet blev också förhål-
landet mellan avgifter och förmåner aktuariskt 
mer neutralt, det vill säga att de försäkringsavgif-
ter som betalats under tiden i arbetslivet bättre 
motsvarar de förmåner som man får under pen-
sionärstiden.

I stället för en fast pensionsålder på 65 år in-
fördes en flexibel pensionsålder som skulle göra 
det möjligt att gå i pension någon gång mellan 63 
och 68 års ålder så som det passade personens ar-
betsförmåga och livssituation. 

Den långsiktiga finansiella hållbarheten för-
bättrades avsevärt genom beslutet att införa en 
livslängdskoefficient. Livslängdskoefficienten är 
en automatisk stabilisator, som bygger på att pen-
sionens kapitalvärde hålls stabilt. Den reagerar 
på medellivslängdens ökning med ett litet dröjs-
mål. Om den förväntade livslängden och där-
med också pensionärstiden förlängs, återspeglas 
det som en förändring av livslängdskoefficien-
tens värde. 

Förenklat: innan livslängdskoefficienten inför-
des innebar flera levnadsår en ökande pensions-
utgift. Nu beaktas den utökade livslängden i nya 
pensioners månatliga belopp: om utbetalningsti-
den är längre, är den månatliga pensionen mindre.

Livslängdskoefficienten innebar att ”löftet” 
om utbetalning av ett intjänat månatligt pen-
sionsbelopp livet ut oberoende av livslängd byt-
tes ut mot en regel där det kalkylerade pensions-
kapitalet är väsentligt i stället för den intjäna-
de månatliga pensionen. Pensionskapitalet kan 
hållas jämnt när den intjänade månadspensio-
nen multipliceras med livslängdskoefficienten, 
som är beroende av dödligheten (livslängdsut-
vecklingen). Om livslängden förkortades, skul-
le koefficienten förbättra den månatliga pensio-
nen. Livslängdskoefficienten är samtidigt också 
en sporre: genom att senarelägga pensionering-
en kan man få högre pension.

Den lägsta pensionsåldern höjdes
Det centrala innehållet i pensionsreformen år 
2017 var en höjning av pensionsåldersgränser-
na. Den lägsta pensionsåldern har börjat höjas 
successivt med tre månader per årskull med bör-
jan från dem som är födda år 1955 så att den år 

2025 blir 65 år. Efter det börjar åldersgränsen för 
ålderspension att röra sig i en takt som bestäms 
av medellivslängdens och arbetslivslängdens ut-
veckling. Kärnan i den automatiska förändringen 
av åldersgränsen är att bevara proportionen mel-
lan tiden i arbetslivet och tiden som pensionär på 
den nivå som den har i början av år 2020. Tumre-
geln är att ett år till i livslängd ska ge 7–8 måna-
der mer i arbetslivet och cirka 4–5 månader mer 
som pensionär.

I samband med ändringen av åldersgränser-
na reviderades också alla andra regler för hur 
pensionen bestäms. Livslängdskoefficienten be-
står, om också mildare än före 2017 års reform 
på grund av de ändrade åldersgränserna. Med 
andra ord: eftersom tiden som pensionär anpas-
sas i dess början, behöver den månatliga pensi-
onen inte minska lika mycket fast tiden förlängs 
i slutet.

Nu har Finland alltså två automatiska stabili-
seringsmekanismer, som tillsammans begränsar 
den ökning av pensionsutgiften som den ökan-
de livslängden annars skulle medföra. Med de 
ändrade åldersgränserna åtgärdas cirka två tred-
jedelar av följderna av den ökande livslängden 
och med livslängdskoefficienten den resterande 
tredjedelen.

Förändringen är värd att notera
Så sent som år 2000 började tre av fyra perso-
ner som gick i pension få någon annan pension 
än ålderspension. Enbart via sjukpension trädde 
fler personer ut ur arbetslivet än via ålderspen-
sion. Det var också möjligt att gå i pension före 
pensionsåldern via arbetslöshetspension, som er-
bjöds som en fortsättning på inkomstrelaterad ar-
betslöshetsersättning. 

Mot den här bakgrunden är den förändring 
som skett i Finland värd att notera. År 2017 har 
förhållandet mellan förtidspensioner och ålders-
pensioner blivit spegelvänt jämfört med utgångs-
läget. År 2017 gick tre av fyra i ålderspension, in-
te längre i förtidspension. Betydligt färre perso-
ner blev sjukpensionerade än femton år tidigare. 
Andra pensioneringsvägar finns knappt längre.

Den förändring som skett i pensionsövergång-
arna återspeglas i den genomsnittliga pensione-
ringsåldern. Den förväntade pensioneringsål-
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dern är ett jämförbart nyckeltal där variationer 
i åldersstrukturen och dödligheten beaktas. År 
2000 var den förväntade pensioneringsåldern för 
25-åringar mindre än 59 år, men år 2017 är den 
61,2 år. 

På grund av lagändringarna år 2017 kommer 
pensionsövergångarna att senareläggas ytterliga-
re när åldersgränserna för ålderspension med me-
ra höjs. Den genomsnittliga pensioneringsåldern 
stiger när människor går senare i ålderspension, 
och genom att ta hand om arbetsförmågan kan 
vi förebygga sjukpensioneringar. 

De arbetspensioner som betalas ut har blivit 
större år för år. Pensionstagarnas antal har ock-
så ökat i Finland, i synnerhet på grund av den 
förändrade åldersstrukturen. Därför har arbets-
pensionsutgiften ökat kraftigt. I fjol var pensions-
utgiften för samtliga lagstadgade pensioner 29,9 
miljarder euro, varav arbetspensionerna utgjorde 
27 miljarder. Av den summan betalades 23 miljar-
der euro med arbetspensionsavgifter och 4 mil-
jarder ur fonderna och andra inkomstkällor. Det 
fanns cirka 1,5 miljoner pensionstagare och med-
elpensionen var 1 656 euro i månaden.

Det är bra att ställa arbetspensionsutgiften och 
-avgifterna i proportion till det finansiella under-
laget, det vill säga lönesumman där alla förvärvs-
inkomster beaktas. Under årets lopp togs det ut 

arbetspensionsavgifter av 2,5 miljoner försäkra-
de och deras arbetsgivare.

Den framtida pensionsutgiften och finansie-
ringen uppskattas utgående från befolknings-
prognoser och antaganden om den ekonomiska 
utvecklingen. I Pensionsskyddscentralens bas-
prognos har man utgått från att den framtida in-
komstökningen och placeringsavkastningen är på 
en något lägre nivå än de historiskt har varit. En-
ligt känslighetsberäkningar är särskilt inkomstut-
vecklingen och den reella årliga placeringsavkast-
ningen betydande för hållbarheten.

Pensionsavgiften ska kunna 
hållas jämn
Enligt basprognosen kommer arbetspensionsut-
giften mätt i euro att öka från dagens läge i syn-
nerhet för att antalet pensionstagare ökar. Arbets-
pensionsutgiften ökar också i proportion till lö-
nesumman ännu in på 2030-talet. Utan de ovan 
nämnda lagändringarna skulle utgiften naturligt-
vis öka kraftigare.

De ändringar i fråga om förmåner och finan-
siering som började gälla år 2017 inverkar så att 
pensionsavgiften ska kunna hållas jämn i förhål-
lande till lönesumman, till och med i flera årtion-
den. Det är historiskt, eftersom avgiften bara har 
stigit ända sedan 1960-talet. 

Figur 2. Förhållandet 
mellan premieinkomster 
och pensionsutgifter 
under gångna år. I fram-
tiden kommer utgiften 
att vara större än inkom-
sten, men trots det kan 
avgiftsnivån hållas stabil 
genom avkastningen på 
arbetspensionsfonderna.
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Inom arbetspensionssystemet har man samlat 
in mera avgifter än pensionsutgiften har varit. Så 
har man så småningom fått ihop de nuvarande 
arbetspensionsfonderna. I slutet av år 2017 upp-
gick arbetspensionsfonderna till cirka 200 mil-
jarder euro. 

I dagens läge överstiger arbetspensionsutgif-
ten premieinkomsten och kommer också att gö-
ra det i framtiden. Trots den ökande pensionsut-
giften kan avgiftsnivån hållas stabil i och med 
att skillnaden mellan utgiften och premieinkom-
sten finansieras med avkastningen på arbetspen-
sionsfonderna. 

Huvudbudskapet är att det inom arbetspen-
sionssystemet, trots svagare försörjningskvot och 
ökande antal pensionstagare, inte finns något be-
tydande tryck att höja de lagstadgade pensions-
försäkringsavgifterna. Det är mycket viktigt såväl 
för arbetsgivarna med tanke på sysselsättningen 
som för den offentliga ekonomin.

Riskerna kan inte undanröjas helt
Fastän arbetspensionsskyddets finansiella håll-
barhet enligt basprognosen ser rätt gynnsam ut, 
är det bra att komma ihåg att det alltid finns en 
viss osäkerhet förknippad med den framtida ut-
vecklingen och prognoserna. Ingen kan ge nå-
gon garanti för hur utvecklingen kommer att bli. 

Om sysselsättningsutvecklingen blir svag och 
placeringsavkastningen dålig, är de finansiella ut-
sikterna inte lika ljusa. Tyvärr kan det i sådana 
omständigheter också bli vanligare än normalt att 
bli pensionerad, vilket kan leda till att också pen-
sionsutgiften ökar mer än förväntat. Därför är det 
också från arbetspensionernas synpunkt viktigt 
att ta hand om sysselsättningen. 

Å andra sidan har det inkomstrelaterade ar-
betspensionssystemet också sina egna stabilitets-
skapande drag. På lång sikt skulle en svag in-
komst- och sysselsättningsutveckling också inne-
bära en mindre pensionsutgift.

Sammanfattning
Pensionsreformerna har haft som mål att sena-
relägga pensioneringar och stärka de finansiella 
utsikterna. Senareläggning av pensioneringarna 
har man lyckats rätt bra med. På lång sikt och ge-
nom en kumulativ inverkan av olika effekter har 

”Huvudbudskapet är att det inom 
arbetspensionssystemet, trots sva-
gare försörjningskvot och ökan-
de antal pensionstagare, inte finns 
något betydande tryck att höja de 
lagstadgade pensionsförsäkrings-
avgifterna.”

ändringarna betydligt förbättrat arbetspensions-
systemets finansiella hållbarhet och därmed ock-
så den offentliga ekonomins hållbarhet. 

Tack vare de senaste ändringarna av arbets-
pensionslagarna visar prognoskalkylerna att ar-
betspensionssystemet befinner sig finansiellt i 
rätt bra balans. En del av den ökande arbetspen-
sionsutgiften betalas med fondavkastning. Trots 
att befolkningen fortsättningsvis åldras, finns det 
inget betydligt tryck att höja avgifterna. 
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