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Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas med-
lemssamfund 2019–2021 och information om ändringar i 
pensionsavgifterna 2019 och 2020 

Ändringar i tidigare planer 

Keva publicerade budgeteringsanvisningen för 2018-2020 på hösten 2017. I 
den fanns information om de planerade ändringarna i pensionsavgiftsstruk-
turen. 

Efter att inkomstregistret införts i början av 2019 kommer uttaget av den lö-
nebaserade pensionsavgiften att ändras betydligt. Utöver ändringarna i pens-
ionsavgiftsprocessen har Keva förberett ändringar i den lönebaserade pens-
ionsavgiften från 2019. Vi berättade redan i de tidigare budgeteringsanvis-
ningarna att arbetsgivarens och arbetstagarens lönebaserade pensionsavgif-
ter kommer att sammanslås. I motsats till de tidigare planerna föreslås det 
därtill att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften redan slopas efter 
2018. Från ingången av 2019 införs enligt planen en ny invalidpensionsavgift 
som ska tas ut som en del av den lönebaserade avgiften. Invalidpensionsav-
giften ska inte ha den övergångsperiod som planerades tidigare.  

Denna anvisning beskriver också de planerade egenskaperna hos den nya in-
validpensionsavgiften. Den nya invalidpensionsavgiften kan flexibelt kombine-
ras med den nuvarande förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften och den fun-
gerar också med nya medlemssamfund som inleder sin verksamhet (till ex-
empel de planerade landskapen).  

Ändringarna i den lönebaserade pensionsavgiften kräver godkännande av Ke-
vas delegation i 30 november 2018. I denna anvisning presenteras den upp-
skattade genomsnittliga pensionsavgiften för 2019–2021. Kevas delegation 
kommer i november också att fatta beslut om nivån på den lönebaserade 
pensionsavgiften 2019.  

Allmän bakgrund till uppskattningen 

Just nu behandlas en regeringsproposition om vård- och landskapsreformen 
(RP 15/2017 rd) i riksdagen. I den föreslås det att den pensionsutgiftsbase-
rade avgiften ska slopas. I stället ska kommunerna och landskapen börja be-
tala en utjämningsavgift som affärsverk, bolag och andra organisationer inte 
betalar. Utjämningsavgiften är inte beroende av kommunernas eller land-
skapens personal. Eftersom vård- och landskapsreformen skjuts upp kommer 
den pensionsutgiftsbaserade avgiften att tillämpas åtminstone under 2019. 
Keva kommer att publicera en ny budgeteringsanvisning för den pensionsut-
giftsbaserade avgiften om innehållet i eller tidtabellen för vård- och land-
skapsreformen ändras så att det inverkar på den pensionsutgiftsbaserade av-
giften.  

Alla siffror i denna anvisning är uppskattningar. Pensionsavgifterna för Kevas 
medlemssamfund påverkas av arbetspensionspremierna i den privata sek-
torns ArPL-system som Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställer i 
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slutet av 2018. I detta nu grundar sig uppskattningen på Pensionsskyddscen-
tralens prognos av 31.5.2018. Keva uppdaterar uppskattningen om progno-
sen ändras. Kevas delegation fastställer pensionsavgifterna för 2019 i novem-
ber 2018.  

Lönebaserad pensionsavgift 2019–2021 

Ändringar i pensionsavgiftsprocessen 

Det nationella inkomstregistret införs 1.1.2019. Inkomstregistret leder till 
ändringar i processen för betalning av de lönebaserade pensionsavgifterna. 
Arbetsgivaren innehåller fortfarande arbetstagarens pensionsavgift i samband 
med löneutbetalningen men redovisar inte längre självständigt arbetsgivarens 
och arbetstagarens lönebaserade pensionsavgifter. I stället kommer Keva 
från och med februari 2019 att av arbetsgivaren månatligen fakturera den 
lönebaserade pensionsavgiften i euro som grundar sig på de inkomster som 
arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret under föregående månad. Fak-
turans förfallodag är efter mitten av den månad som följer efter den då lönen 
betalas ut.  

Eftersom faktureringen av de lönebaserade pensionsavgifterna framöver 
grundar sig på de uppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret är 
den direkt slutlig. I fortsättningen behöver pensionsavgifterna inte längre av-
stämmas. Arbetsgivaren redovisar dock i januari 2019 de pensionsavgifter 
som betalas för december månads löner. Också de lönebaserade pensionsav-
gifterna och årsinkomsterna 2018 kommer ännu att avstämmas på våren 
2019.  

Ändringar i den lönebaserade pensionsavgiften 

Utöver ändringarna i pensionsavgiftsprocessen har Keva förberett ändringar i 
den lönebaserade pensionsavgiften. Från 2019 kommer den lönebaserade 
pensionsavgiften att bestå av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift 
som är lika stor för alla medlemssamfund och som ersätter arbetsgivarens 
och arbetstagarens nuvarande lönebaserade pensionsavgifter samt av en ny 
invalidpensionsavgift som varierar mellan olika medlemssamfund och som 
ska ersätta den nuvarande förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften. Ändringen 
kräver godkännande av Kevas delegation i november 2018.  

Den lönebaserade pensionsavgiften kommer framöver alltså att vara en total 
pensionsavgift i likhet med ArPL-systemet. Keva fakturerar hela den löneba-
serade pensionsavgiften av arbetsgivaren. Det belopp som Keva fakturerar 
beror inte på det till hur stort belopp arbetsgivaren innehåller arbetstagarens 
pensionsavgift i samband med löneutbetalningen.  

Nivån på den lönebaserade pensionsavgiften 

I regeringspropositionen om vård- och landskapsreformen (RP 15/2017 rd) 
som nu behandlas i riksdagen föreslås det att den lönebaserade avgiften 
framöver ska dimensioneras så att den motsvarar den genomsnittliga ArPL-
avgiften för den privata sektorn där kundgottgörelserna har beaktats. Den 
invalidpensionsavgift som ingår i den lönebaserade pensionsavgiften ska di-
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mensioneras så att den motsvarar ArPL-avgiftens genomsnittliga invalidpens-
ionsdel. Detta avviker inte från den tidigare dimensioneringen av den löneba-
serade pensionsavgiften och den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften.  

I samband med pensionsreformen 2017 och konkurrenskraftsavtalet avtala-
des det att privatsektorns ArPL-avgift är 24,40 procent av lönerna 2019–
2021. Enligt Pensionsskyddscentralens prognos (31.5.2018) är ArPL-avgiftens 
genomsnittliga invalidpensionsdel 1,00 procent av lönerna 2019–2021. Kevas 
delegation fattar beslut om de lönebaserade avgifterna för 2019 i november 
2018. 

Lönebaserade pensionsavgifter som Keva fakturerar av arbetsgivaren 

Lönebaserad pensionsavgift 2019–
2021 (prognos) 

Procent av lönerna 

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift 
(samma för alla medlemssamfund, inkl. ar-
betstagarens pensionsavgift) 

23,40 

Invalidpensionsavgift (specifik för varje 
medlemssamfund) 

i snitt 1,00 

Totalt i snitt 24,40 

  

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift för sig själv i 
samband med löneutbetalningen 

Arbetstagarens pensionsavgift 
(procent av lönerna) 

2019 2020 2021 

Arbetstagarens pensionsavgift för 
under 53-åringar och för 63 år 
fyllda 

6,75 7,15 7,15 

Arbetstagarens pensionsavgift för 
53–62-åringar 8,25 8,65 8,65 

Arbetsgivarspecifik budgeteringsanvisning 

Keva strävar efter att i slutet av juni publicera en arbetsgivarspecifik budge-
teringsanvisning för den lönebaserade pensionsavgiften i avsnittet Pensions-
avgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. I anvisningen ingår en prognos på 
arbetsgivarens pensionsavgiftsprocent, i vilken en prognos på arbetsgivarens 
invalidpensionsavgiftsprocent och den pensionsavgift som arbetsgivaren tar 
ut av arbetstagaren har beaktats.  
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Information om den nya invalidpensionsavgiften 

Här beskrivs de planerade egenskaperna hos den nya invalidpensionsavgiften. 
De kan ännu ändras. Kevas delegation fattar beslut om att slopa den förtids-
pensionsutgiftsbaserade avgiften och om beräkningsgrunderna för den nya 
invalidpensionsavgiften i november 2018. 

Från 2019 ska den nya invalidpensionsavgiften ersätta den nuvarande för-
tidspensionsutgiftsbaserade avgiften som den nya avgiften fortfarande i 
många hänseenden påminner om. Invalidpensionsavgiften beräknas på för-
hand som en procent av lönesumman och tas ut som en del av medlemssam-
fundets lönebaserade pensionsavgift. Invalidpensionsavgiften är direkt slutlig.  

År 2019 beräknas ännu den slutliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften 
för 2018.  

Syftet med invalidpensionsavgiften är i likhet med den förtidspensionsutgifts-
baserade avgiften att uppmuntra arbetsgivaren att satsa på upprätthållande 
av arbetsförmågan och att söka lösningar på att erbjuda arbete till arbetsta-
gare som är partiellt arbetsföra.  

Vid beräkningen av invalidpensionsavgiften beaktas de invalidpensioner och 
rehabiliteringsstöd som börjat under två kalenderår och den pensionsutgift de 
gett upphov till under 24 månader i motsats till nuvarande 36 månader som 
tillämpas på den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften. Delinvalidpension 
eller partiellt rehabiliteringsstöd som föregår arbetsoförmågan beaktas som 
en faktor som minskar pensionsutgiften under 24 månader.  

Inverkan av avgiften riktas i relation till lönesummorna till de arbetsgivare i 
vars anställning personen har varit under de två år som föregår det år då 
pensionen börjat.  

Vid beräkningen av invalidpensionsavgiften för 2019 beaktas invalidpensioner 
och rehabiliteringsstöd som har börjat 2016 och 2017 och som betalas ut av 
Keva. Eftersom samma pensioner också har beaktats vid beräkningen av den 
förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften 2016–2018, beaktas det vid över-
gången till den nya invalidpensionsavgiften också i vilken mån förtidspens-
ionsutgiftsbaserad avgift redan har tagits ut på pensionen.  

Arbetsgivarens lönesumma inverkar på hur stor effekt de invalidpensioner och 
rehabiliteringsstöd som börjat har på arbetsgivarens invalidpensionsavgift. 
Småarbetsgivarnas (lönesumma 2017 under 2,0835 mn euro) invalidpens-
ionsavgiftsprocent är densamma som den genomsnittliga invalidpensionsav-
giftsprocenten. Storarbetsgivarnas (lönesumma 2017 över 33,336 mn euro) 
invalidpensionsavgiftsprocent bestäms helt utifrån de egna pensionsfallen.  

För nya arbetsgivare är invalidpensionsavgiftsprocenten i 5 års tid densamma 
som den genomsnittliga invalidpensionsavgiftsprocenten. 

Lantbruksavbytarnas pensioner beaktas inte vid beräkningen av medlems-
samfundets invalidpensionsavgiftsprocent. En förutsättning är att anmälarbe-
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teckning 888 har använts för lantbruksavbytare enligt anvisningarna för an-
mälningstrafiken. En lönebaserad pensionsavgift som innehåller en invalid-
pensionsavgift tas dock ut för lantbruksavbytare. 

Pensionsutgiftsbaserad avgift 2019 

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan preliminärt budgeteras för 
2019 genom att multiplicera summan av de pensionsutgiftsbaserade för-
skottsfakturor som tas ut 2018 med koefficienten 1,08.  

Beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan för enskilda medlems-
samfund påverkas t.ex. av en samkommuns upplösning eller av utträde ur en 
samkommun. Den slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2019 betalas 
på hösten 2020.  

Vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska man tänka på 
att avgiften endast bestäms utifrån den löpande pensionsutgift som uppkom-
mit före 2005. Löneutgifterna för 2019 inverkar inte alls på avgiftens storlek, 
inte heller personallösningar. Därför rekommenderar vi att man förbereder sig 
på avgiften med ett belopp som inte har samband med lönerna. 

Uppskattningskoefficient för den pensionsut-
giftsbaserade avgiften 2019 

1,08 

Kommunernas och landskapens utjämningsavgift från 2020 

I regeringspropositionen om vård- och landskapsreformen (RP 15/2017 rd) 
som nu behandlas i riksdagen föreslås det att pensionsavgiftsstrukturen för 
Kevas medlemssamfund ska ändras från och med ingången av 2019. Ef-
tersom vård- och landskapsreformen skjuts upp kommer ändringarna enligt 
den aktuella uppfattningen att införas 2020.  

Den mest betydande ändringen i pensionsavgiftsstrukturen enligt proposit-
ionen är att den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften ska slopas helt 
från och med 2020. Kommunerna och landskapen börjar betala en ny utjäm-
ningsavgift i euro som bolag och andra organisationer inte betalar.  

Utjämningsavgiften möjliggör en hållbar och jämn finansiering av pensionssy-
stemet för Kevas medlemssamfund på lång sikt. Finansministeriet ska fast-
ställa utjämningsavgiftens totalbelopp på framställning av Keva. Finansmi-
nisteriet har i samband med beredningen av vård- och landskapsreformen 
föreslagit att Keva i tillämpliga delar ska använda samma beräkningsantagan-
den som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar på lång sikt. 
Än så länge kan man inte exakt uppskatta utjämningsavgiftens totalbelopp 
eftersom det väsentligt påverkas av planerna på vård- och landskapsrefor-
men som ännu är oklara, av osäkerheten om valfrihetens konsekvenser och 
kommunernas effektiviseringsåtgärder. Utjämningsavgiftens totalbelopp blir 
troligen ändå lite lägre än totalbeloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgif-
ten 2019. 
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Utjämningsavgiften ska fördelas mellan kommunerna och landskapen i förhål-
lande till lönesummorna. Det förhållande i vilket avgiften fördelas fastställs till 
en början för tio år och det klarnar först när personalöverföringarna i anslut-
ning till vård- och landskapsreformen är kända.  

Kommunernas andel av utjämningsavgiften föreslås bli fördelad mellan kom-
munerna i förhållande till kommunernas skattefinansiering och statsandelar 
med undantag för statsandelar enligt prövning. Landskapens andel av utjäm-
ningsavgiften fördelas mellan landskapen i förhållande till den statliga finan-
siering som de får. Utjämningsavgiften är med andra ord inte på något sätt 
beroende av arbetsgivarens personal och det är inte meningen att den ska 
fördelas till organisationer eller affärsverk som ägs av kommuner eller land-
skap eller som de har bestämmande inflytande i. Det lönar sig ändå att be-
akta utjämningsavgiften i kommunerna och landskapen trots att inga upp-
skattningar av dess storlek tills vidare är tillgängliga.  

Betalningsandel för ekonomiskt stöd (om arbetsgivaren har ordnat förmånen 
via Keva) 

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Kostna-
derna för ekonomiskt stöd beräknas 2019 understiga 0,035 % av de löner 
som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart under avgiften för gruppliv-
försäkring. Kostnaderna för ekonomiskt stöd antas vara i stort sett på samma 
nivå även 2020–2021.  
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