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Grundprinciperna för ett gott pensionsskydd
Tillräckligt pensionsskydd

• Folkpensionen tryggar en minimiförsörjning och arbetspensionen 
en skälig försörjning i förhållande till arbetsinkomsterna.

• Arbetspension intjänas automatiskt och under hela tiden i arbete.

• Försörjningen tryggas i händelse av ålderdom, arbetsoförmåga och 
familjeförsörjares död.

• Den intjänade pensionen följer med under arbetskarriären och 
bibehåller sitt värde efter pensioneringen.

Hållbar finansiering

• Finansieringsansvaret huvudsakligen hos arbetsgivarna och 
arbetstagarna. 

• Arbetspensionsfonderna utgör en del av finansieringen. 

Verkställande

• Verkställandet och förvaltningen av pensionstillgångarna har 
decentraliserats och sköts av flera aktörer.



Arbetspensionernas balans mellan förmåner och finansiering
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Den genomsnittliga totalpensionen var 1 784 euro i månaden år 2021
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Källa: Pensionsskyddscentralen
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Två olika inställningar till hållbarhet

Ymnighetshorn Pensionsbomben briserade

Källa: Pixabay.com free pictures 2021



Vilka faktorer inverkar på finansieringen av arbetspensionerna
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ArPL-utgiften och ArPL-avgiften i förhållande till lönesumman 

åren 2005–2085
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Skillnaden täcks 

med avkastningen 

på investeringarna

Källa: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019. 

Pensionsskyddscentralens rapporter 03/2019



Vilka faktorer inverkar på arbetspensionernas nivå?
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Genomsnittlig pension i förhållande till medelinkomsten 

åren 2005–2085
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Sammanlagt varav arbetspensioner

20.9.202211 Källa: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019. 

Pensionsskyddscentralens rapporter 03/2019
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Arbetspensionssystemet är stabilt, men 

befolkningsutvecklingen utgör en utmaning på lång sikt

• Pensionsbomben har inte briserat, eftersom den desarmerats genom 

pensionsreformer. 

• De senaste kriserna har inte rubbat arbetspensionsmodellen. 

• Det finländska pensionssystemet har i internationella bedömningar (t.ex. 

Andersen 2021) konstaterats vara omfattande och stabilt. 

• Nästa kontroll av finansieringen av arbetspensionerna görs hösten 2022 

utifrån Pensionsskyddscentralens prognoser.

• Pensionsåldern stiger, vilket betonar betydelsen av arbetsförmågan.

20.9.202212



TACK!

Kimmo Koivurinne

kimmo.koivurinne@tela.fi

Mer på vår hemsida> www.tela.fi/sv

mailto:kimmo.koivurinne@tela.fi
https://www.tela.fi/sv/

