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Pensionsskyddscentralens strategi genomgick en
intervallservice. Resultatet blev färdigt i början av
året och presenterades för många av våra intressegrupper, och genomförandet är redan i full gång.

Sakkunniginformationen
utmanades

Lyckligtvis verkar förändringarna och ändringsplanerna år 2016 gå i en gynnsam riktning för
arbetspensionssektorns och Pensionsskyddscentralens del.

Långtidsprognoserna uppdaterades i november. Kalkylerna förstärkte bilden av pensionsreformens positiva effekter. För närvarande är arbetspensionen kanske bättre i balans än någonsin under sin historia, men kalkylerna visar också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med.

Inom arbetspensionssektorn medförde 2017 års
pensionsreform mycket arbete på bred front. När
reformen närmade sig förflyttades tyngdpunkten
från konsekvensanalyser och stöd för lagberedningen till verkställigheten, utarbetandet av anvisningar, utbildningen och kommunikationen.
De it-systemändringar som behövdes för reformen togs framgångsrikt i bruk vid årsskiftet och
reformen kom verkligen i gång på det sättet.

De finansiella buffertarnas hållbarhet inom den
privata sektorn utsätts för prövningar kring mitten av nästa decennium. Om den nuvarande låga
nativiteten fortsätter, leder det till att pensionsutgiftsprocenten börjar stiga trendmässigt under
andra hälften av 2050-talet. Nativiteten behöver
inte nödvändigvis förbli permanent låg, och i vilket fall som helst har vi tid att anpassa oss till en
eventuell förändring.
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et sägs ofta att vi lever i en tid av förändring. År 2016 kändes det sant.
Världspolitiken ser ut att vrida sig
i en ny och inte alltid så behaglig
ställning. Den snabbt tilltagande
politiska osäkerheten överraskade nästan alla
observatörer. Den ökade osäkerheten har dock
inte ännu betydligt påverkat världsekonomin eller placeringsmarknaden.

Ett medborgarinitiativ om att arbetspensionsindexet ska ändras till ett löneindex överlämnades till riksdagen mot slutet av året. Pensionsskyddscentralen gjorde konsekvensanalyser av
initiativet. Initiativtagarna försökte avsiktligt
fördunkla budskapet i konsekvensanalyserna.
Samma tendens att bestrida sakkunniginformation syntes också i samband med en senare rapport om pensionärernas ekonomi.
Sakkunniginformation som Pensionsskyddscentralen producerar bygger på god vetenskaplig
praxis. Vi redogjorde aktivare än normalt för vad
undersökningen utgick från och hur den hade
gjorts. Varken den sakkunniga publiken eller det
vetenskapliga samfundet ifrågasatte tillförlitligheten hos Pensionsskyddscentralens sakkunnig
information.

Registerprojekt framskred och
webbtjänster byggdes om
Pensionsskyddscentralen deltog fortfarande i det
av finansministeriet ledda inkomstregisterprojek-

tet och bakgrundsarbetet för det. Målet med inkomstregistret är att minska arbetsgivarnas administrativa börda. Arbetspensionssektorn har
förbundit sig att medverka till inkomstregistret
i egenskap av användare av löneuppgifterna i
projektets första skede år 2019 och i egenskap
av anmälare av uppgifter om betalning av förmåner år 2020.
Det s.k. Tulevisio är arbetspensionssektorns gemensamma framtidsvision på it-området. Det
har konkretiserats med tanke på de närmaste
åren. För att effektivisera beslutsfattandet inom
arbetspensionssektorns it-samarbete grundades
en styrgrupp för pensionstjänsterna i samband
med Tela. Pensionsskyddscentralen deltar fullvärdigt i styrgruppen.
Pensionsskyddscentralens strävan är att i betydande grad förbättra e-tjänsterna för kunder, i
synnerhet i ärenden som gäller försäkring av utlandsarbete, pensionsansökningar och företagare. Ett projekt som siktar på detta, eETK, sparkades igång av en stor och entusiastisk deltagar-
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skara. Tanken är att i så hög grad som möjligt utnyttja infrastrukturen för den offentliga förvaltningens e-tjänster.

Kontorsmodernisering i sikte
Vårt kontorshus piffades också upp. Nu bör fasaden igen kunna stå mot vädrets makter under en
lång tid. Vi ser omkring oss med nya ögon också
inomhus i våra lokaliteter, som blev färdiga för
40 år sedan. Sätten att arbeta och redskapen utvecklas snabbt. Arbetslokalerna ska också anpassa sig till att stödja de nya sätten att arbeta.
Jag tackar Pensionsskyddscentralens personal
för väl utfört arbete. Jag tackar också vårt representantskap och vår styrelse för deras insats för
arbetspensionsskyddet och Pensionsskyddscentralen.
Jukka Rantala

Arbetspensionspengarna i omlopp 2016
Arbetsgivare
14 900

Arbetstagare
4 800

Företagare
1 300

Staten
3 500

Arbetslöshetsförsäkringsfonden
800

Omkostnader
510
Arbetspensionsavgifter till
arbetspensionsanstalterna
25 300

Utbetalda
pensioner
26 000

Av avgifterna
22 500

Till
fonderna
2 290
Ur fonderna
3 500
Pensionsfonderna
188 500

Siffrorna i miljoner euro,
delvis uppskattningar
Källa: PSC, TELA

Avkastning
av placeringar
10 800
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Det lagstadgade arbetspensionsskyddet fi
nansieras huvudsakligen av dem som be
talar arbetspensionsavgifter: arbetsgivar
na, arbetstagarna och företagarna. Dess
utom betalar Arbetslöshetsförsäkringsfon
den och staten sin andel av pensionsutgif
terna. En del av pensionskostnaderna be
talas ur de pensionsmedel som arbetspen
sionsanstalterna fonderat och avkastning
en av fonderna.
Pensionsmedlen förvaltas av arbetspen
sionsanstalterna, som också betalar ut
pensionerna. En del av arbetspensionsav
gifterna under varje år fonderas för senare
bruk, men å andra sidan löser man också
upp fonder när pensioner betalas ut. I ar
betspensionsavgifterna ingår också en an
del för att täcka kostnaderna för arbetspen
sionsanstalternas verksamhet.

MEDELÅLDER

47,2

Personal

Ivrigt deltagande
i strategiarbetet
Personalen på PSC deltog aktivt i beredningen
av strategin och dess tillämpning i praktiken.
Strategiarbetet inleddes år 2015 och fortgick år
2016. I en webbtankesmedja på våren fick personalen en möjlighet att bidra med konkreta idéer
om hur strategin ska sättas i verket. I webbtanke
smedjan deltog 161 anställda. Utöver den ordnades två strategibruncher, där personalen fick bekanta sig med strategins delområden och lägga
fram förslag för genomförandet.

Högklassigt chefsarbete
Chefernas arbete mättes med en 360-undersökning och resultaten var utmärkta. Medeltalet för

NÖJDHET MED
CHEFSARBETET

medarbetarnas betyg till sina chefer var
4,18 på skalan 1–5. Hela 96,5 % av personalen svarade på undersökningen. Chefernas färdigheter och förmåga att fungera i
chefsrollen hade utvecklats väl. Cheferna
följer måluppfyllelsen, ingriper i problem
och fattar beslut mer bestämt än tidigare.
Styrkorna hos cheferna på PSC är att de är
pålitliga och lätta att närma sig, kan diskutera och har en uppskattande attityd. Det är
ett gemensamt sätt att arbeta, som alla delar.

15
ÅR

DISTANSDAGAR PER ÅR

16,9
/PERSON

KURSDAGAR

PER ÅR

Antalet distansarbetsdagar
ökade fortfarande
I och med att it-systemen har utvecklats har
mängden manuellt arbete fortsättningsvis
minskat. Tyngdpunkten i arbetet ligger nu
på uppgifter som kräver sakkunskap om arbetspensionerna. I och med att elektroniska
dokument har införts har möjligheterna till
distansarbete ökat. Antalet personer som
distansarbetar har ökat från 201 personer ett
år tidigare till 226 personer. Särskilt mycket
har antalet distansarbetsdagar per person
ökat: år 2016 var antalet distansdagar per
anställd 16,9 i genomsnitt, medan motsvarande siffra året innan var 8,5.
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id slutet av år 2016 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 342 personer. Av dem arbetade 94 procent i stadigvarande anställningar. Personalomsättningen var 3,4 procent, de nypensionerade medräknade. Medelåldern bland dem som gick i ålderspension var 63,6 år. Kvinnornas andel av personalen var 76 procent.

4,18/5

ÅR

ANSTÄLLNINGSTID

Verksamhetsberättelse 2016
Omvärlden
Ekonomin i Finland visade tecken på att livas
upp år 2016. Sysselsättningen förbättrades litet
och sysselsättningsgraden bland äldre personer
ökade fortsättningsvis. Det ekonomiska underskottet minskade något och skuldsättningen var
mindre än året innan.
Genom ett konkurrenskraftsavtal sökte man en
måttlig inkomstutveckling för de närmaste åren
och avtalade om arbetspensionsavgiftens nivå
och en omfördelning av avgiftsandelarna mellan arbetsgivare och arbetstagare.
I den förväntade tiden i arbete, som mäter arbetslivslängden, skedde ingen positiv utveckling och
den förväntade pensioneringsåldern förändrades
inte. Övergångarna i ålderspension ökade, i synnerhet vid 63 års ålder.

Pensionsskyddscentralens
verksamhet
Under årets lopp bereddes finansieringsändringar
enligt 2017 års arbetspensionslagar. Familjepensionen utreddes i en arbetsgrupp som leddes av
social- och hälsovårdsministeriet med Pensionsskyddscentralen som en central informationspro-

ducent. Pensionsskyddscentralen deltog också i
utredningen av incitament för personer med partiell arbetsförmåga.
Pensionsskyddscentralen ledde en utredning av
social- och hälsovårdsreformens konsekvenser
för finansieringen av pensionsskyddet. Med anknytning till reformen och eventuella ändringar av försäkringen av arbetstagare tillsattes mot
slutet av året en ny arbetsgrupp, där Pensionsskyddscentralen medverkade.
Pensionsskyddscentralen gjorde talrika kalkyler
och promemorior för olika samhällsaktörers behov och deltog aktivt i debatten om pensionsskyddet och dess nivå. Pensionsskyddscentralen tog
också fram en omfattande rapport om utvecklingen av pensionerna och pensionstagarnas ekonomi.
Ett medborgarinitiativ om att arbetspensionsindexet ska ändras till ett löneindex överlämnades till riksdagen mot slutet av året. Pensionsskyddscentralen publicerade en konsekvens
analys av initiativet, när det blev klart att initiativet skulle behandlas i riksdagen. Analysen uppdaterades enligt Pensionsskyddscentralens nya
långsiktsprognos i november.
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De it-systemändringar som behövs för verkställigheten av 2017 års pensionsreform togs i bruk steg
för steg. Pensionsberäkningen för förhandsrådgivning togs i bruk i april 2016 och de ändringar
som behövs för pensionsavgörande vid årsskiftet
2016–2017. Tillämpningsanvisningar om reformen publicerades och mångsidig utbildning om
reformen ordnades för både arbetspensionsförsäkrarna och Pensionsskyddscentralens personal.
Innehållet på webbplatsen Pensionsreformen.fi
omarbetades från allmän information till mera
preciserad information. På webbplatsen publi
cerades och videor och animationer, och besök
arantalen ökade under årets lopp. Mot slutet av
året mångfaldigades besökarantalet på webbplatsen, när Pensionsskyddscentralen marknadsförde pensionsreformen och postade en pensionsbroschyr hem till personer som närmar sig pensionsåldern.
Allmänhetens uppfattningar om pensionsreformen utreddes genom en enkätundersökning i
samarbete med FPA.
Pensionsskyddscentralens publikationsserier
omarbetades. Ett avtal om bestående arkivering

av publikationer ingicks med Nationalbiblioteket, och Pensionsskyddscentralens samtliga publikationer finns nu också på webbplatsen julkari.fi. Användningen av pensionsinformation som
Pensionsskyddscentralen producerat mångfaldigades tack vare arrangemanget.
Pensionsskyddscentralen deltog i det av finansministeriet ledda inkomstregisterprojektet och
bakgrundsarbetet för det inom arbetspensionssektorn. Målet för inkomstregistret är att minska
arbetsgivarnas administrativa börda. Arbetspensionssektorn har förbundit sig att medverka till
inkomstregistret i egenskap av användare av löneuppgifterna i projektets första skede år 2019
och i egenskap av anmälare av uppgifter om betalning av förmåner år 2020.
Pensionsskyddscentralens egna it-investeringar inriktades i synnerhet på övervakning av försäkringen och ombyggnad av webbtjänsterna.
Ett nytt it-system för arbetsgivarövervakningen
togs i bruk i två faser våren 2016. Etk.fi-sidorna
öppnades i omarbetad form i mars och intranätet Netko i december.

Pensionsskyddscentralens nya strategi ”Klarspråk
om pensionerna, tjänster som träffar rätt” för åren
2017–2020 godkändes av styrelsen 9.3.2016.

Den ekonomiska utvecklingen
Pensionsskyddscentralen tar ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för tjänster som den producerar. Pensionsanstalterna ansvarar för Pensionsskyddscentralens kostnader enligt försäkrade lönesummor till den del som Pensionsskyddscentralens serviceavgifter för olika funktioner och
övriga intäkter inte räcker till för att täcka kostnaderna. När pensionsanstalternas kostnadsandel fastställs beaktas ett tillräckligt överskott för
att trygga Pensionsskyddscentralens likviditet.
Med kostnadsandelen som ingår i arbetspensionsavgiften bestreds 38,1 miljoner euro av Pensionsskyddscentralens kostnader år 2016. Det var
0,3 miljoner euro mindre än år 2015.
Den största intäktsposten för tjänsteverksamheten, försäljningen av registertjänster, var ca
1,4 miljoner euro. Intäkterna var 0,1 miljoner eu-
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ro mindre än år 2015. Övriga intäkter av tjänsteverksamheten, bl.a. försäljningen av utbildningstjänster och sakkunnigarbete, var 0,6 miljoner euro och hölls på samma nivå som året in
nan. Övriga intäkter (0,5 miljoner euro) minskade något från år 2015.
Pensionsskyddscentralens kostnader var 40,7
miljoner euro. Kostnaderna minskade med 0,8
miljoner euro från året innan.
Köpen av registertjänster uppgick till 8,8 miljoner euro, dvs. 0,1 miljoner euro mera än året in
nan. Testnings- och utvecklingsarbete som getts
Arek Oy och som tidigare redovisats i intäkterna
av tjänsteverksamheten redovisas fr.o.m. år 2016
som en rättelsepost till inköpen. Jämförelseuppgifterna från tidigare år har ändrats så att de nu
motsvarar den nya redovisningspraxisen.
Kostnaderna för övriga köpta tjänster minskade
med 0,9 miljoner euro från året innan. Minskningen berodde huvudsakligen på att en del inköp av ict-tjänster uppsköts till år 2017.

Administrationens ict-kostnader 2,0 miljoner euro inkluderar bland annat ict-leverantörsarbete
och inhyrd ict-arbetskraft som behövs till stöd för
servicefunktionerna. Kostnaderna minskade något från året innan.
Personalkostnaderna var 20,9 miljoner euro och
de minskade (0,3 miljoner euro) från året innan.
De frivilliga personakostnaderna var 1,2 miljoner euro och de minskade något från året innan.
APL-tilläggspensionsförsäkringen som registrerats för personalen upphörde i slutet av år 2016
och vid samma tidpunkt avslutades den motsvarande grupplivförsäkringen. Personalen får ersättning för att försäkringarna upphör år 2017.
Förmånernas belopp ändras inte från det tidigare genom det ersättande arrangemanget. Ersättningen betalas delvis i pengar (0,3 mn euro) och
dels genom att teckna en avgiftsbestämd grupplivförsäkring (0,9 mn euro). Det ersättande arrangemanget träder i kraft 1.1.2017 och kostnaderna för det bokförs huvudsakligen på år 2017.
Kontors- och fastighetskostnaderna var 1,6 miljoner euro. Kostnaderna var 0,1 mn euro större än året innan. Av kostnaderna för byggnadsreparationer aktiverades sammanlagt 1,4 miljoner euro och av investeringarna i maskiner och
anläggningar i byggnaden aktiverades sammanlagt 0,3 miljoner euro. De aktiverade kostnader-

2015

2014

Intäkter sammanlagt
40,5
40,9
Kostnadsandelar
38,1
38,3
Intäkter av tjänsteverksamheten			
		 Försäljning av registertjänster
1,4
1,5
		 Övriga intäkter av tjänsteverksamheten
0,6
0,6
Övriga intäkter
0,5
0,5
Kostnader sammanlagt
40,7
41,4
Köpta tjänster			
		 Köp av registertjänster
8,8
8,7
		 Köpta tjänster
3,1
4,0
Personalkostnader
20,9
21,2
Avskrivningar
0,9
0,8
Övriga kostnader
7,0
6,7
Finansiella intäkter och kostnader
0,2
0,5
Kostnadsandelsskuld
23,2
24,3

44,1
41,6

			

2016

1,2
0,7
0,6
44,6
9,8
5,2
21,8
0,8
6,9
0,6
23,4

Nyckeltal miljoner euro

na för byggnadsreparationer föranleddes av en
sanering av kontorshusets fasad.
De finansiella intäkterna (0,2 mn euro) bestod huvudsakligen av ränta på ett delägarlån till Arek
Oy. De finansiella intäkterna minskade med sammanlagt 0,3 miljoner euro från året innan. Arek
kan inte längre göra vinst som leder till utdelning
efter att Arek och dess kunder i början av år 2015
bildande en sammanslutning enligt 60 a § i mervärdesskattelagen.
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Pensionsskyddscentralens kostnadsandelsskuld,
dvs. det ackumulerade överskottet av de kostnadsandelar som pensionsanstalterna betalat
till Pensionsskyddscentralen i proportion till
Pensionsskyddscentralens faktiska kostnader,
var 23,2 miljoner euro i slutet av år 2016. Kostnadsandelsskulden minskade med 1,1 miljoner
euro från året innan. De finansiella tillgångarna
uppgick i slutet av år 2016 till 13,6 miljoner euro. Likviditeten hölls god hela året.

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda på Pensionsskyddscentralen minskade med 16 från året innan.
Pensionsskyddscentralens personalantal
i genomsnitt samt löner och arvoden

år
2016
2015
2014

personal
348
364
379

löner och arvoden
(1 000 €)
16 847
17 083
17 698

Riskhantering
Riskanalyser gjordes i samband med resultatplaneringen på alla avdelningar och i ledningen. Riskerna bedömdes med tanke på både de strategiska målen och serviceverksamhetens mål.

I samband med resultatrapporteringen rapporterades också riskutvecklingen under året och utfallna oförutsedda risker. Inga betydelsefulla risker utföll år 2016.
En risk som hänför sig till beredningen av inkomstregistret kan delvis anses ha utfallit i och med att
beredningen av lagstiftningen om inkomstregistret har fördröjts från den ursprungliga tidsplanen.
Verksamhetsmodellen tillsammans med den nya
it-tjänsteleverantören har inte heller fåtts tillfredsställande till alla delar.
I fråga om inkomstregistret hänför sig riskerna inom en nära framtid till finslipningen av lagstiftningen, tidsplanen för projektet och genomförandet av de ändringar som behövs i arbetspen
sionssektorns it-system enligt samma tidsplan.
För att projektet ska lyckas är det nödvändigt att
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säkerställa informationsgången mellan olika aktörer och delprojekt.
Debattkulturen i samhället är stadd i förändring,
och det kan betraktas som en risk under de närmaste åren att felaktig pensionsinformation sprider sig i offentligheten eller i sociala medier. Dessutom ifrågasätts aktörerna och de sakkunniga inom pensionssektorn mera än förr. Allt detta kan
öka allmänhetens osäkerhet och misstro mot arbetspensionsskyddet eller öka motsättningarna
mellan generationerna. Pensionsskyddscentralen kommunicerar öppet och konsekvent och eftersträvar att rätta till felaktig information.

Styrelse
År 2016 var Pensionsskyddscentralens 56 verksamhetsår. Styrelsen sammanträdde 8 gånger och

höll två seminarier. Styrelsens treåriga mandat
började vid ingången av år 2014. År 2016 var alltså det sista året under mandatperioden.

Framtidsutsikter
De ekonomiska utvecklingsutsikterna för Europeiska unionen och euroområdet stärktes något
under år 2016. Å andra sidan medförde Brexit
en betydande osäkerhet i EU-områdets utveckling för flera år framåt. Den ökade politiska osäkerheten i medlemsländerna fördunklar också
tillväxtutsikterna i Europa. Presidentvalet i USA
ökade osäkerheten om den globala utvecklingen.
I ett längre perspektiv har utsikterna för samhällsekonomin och de offentliga finanserna i Finland förbättrats en aning. Investeringsbenägenheten har hållits liten trots en låg räntenivå. Den
globala ökningen av politisk osäkerhet ökar också
osäkerheten om Finlands ekonomiska utveckling.
Antalet nypensionerade kommer att vara stort
under de närmaste åren och andelen pensione-

rad befolkning ökar. Pensionsutgifterna ökar fortsättningsvis, även om det sker långsammare tack
vare reformen av arbetspensionslagarna. Arbetspensionsreformen bidrar till en positivare långsiktig bedömning av ekonomins och sysselsättningens utveckling och den offentliga ekonomin.
Under de närmaste åren kommer den måttliga
inkomstutvecklingen, den långsamma förbättringen av sysselsättningen, den avsevärda osäkerheten kring placeringsavkastningen och den
avtalade utvecklingen av arbetspensionsförsäkringsavgifterna att leda till användningen av buffertarna i pensionsfonderna och en åtstramning
av spelrummet för finansieringen av arbetspensionsskyddet.
Pensionsskyddscentralens nya strategi fokuserar på verkställigheten, uppföljningen och utvärderingen av arbetspensionsreformen, kommunikationen för att öka kännedomen om pensionsskyddet, stödet för gemensamma mål och
beslut inom arbetspensionssektorn och utvecklingen av Pensionsskyddscentralens och arbets-
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pensionssektorns tjänster som en del av digitaliseringen av samhället.
Utgångspunkten är att Pensionsskyddscentralens andel av arbetspensionssystemets kostnader inte ökar. Personalantalet minskar behärskat i och med att tjänster och processer byggs
om och utvecklas.
Under åren 2017–2018 uppskattas Pensionsskyddscentralens kostnader att öka något från nivån år 2016. Målet är att täcka en eventuell höjning genom att minska kostnadsandelsskulden.
Personalkostnaderna år 2017 kommer att höjas
av engångskompensationen för tilläggspensionsförsäkringen som upphörde år 2016. Till år 2018
hänförs bl.a. it-systemkostnader som följer av
verkställigheten av inkomstregistret och det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter inom EU. Ombyggnaden av kontorshuset kommer
också att öka kostnaderna under kommande år.

Styrelsen
Styrelsen 2016–2017
Leo Suomaa, social- och hälsovårdsministeriet, ordförande till 31.12.2016
Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy, ordförande från 1.1.2017
Raija Volk, social- och hälsovårdsministeriet, vice ordförande
Eeva-Liisa Inkeroinen, Teknologiindustrin rf
Ilkka Oksala, Finlands näringsliv EK
Antti Tanskanen, Finlands näringsliv EK
Juha Sarkio, Finansministeriet, till 31.12.2016
Markku Jalonen, KT Kommunarbetsgivarna, från 1.1.2017
Sinikka Näätsaari, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Keijo Karhumaa, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Katarina Murto, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Pekka Piispanen, Akava rf, till 31.12.2016
Katja Veirto, Akava rf, från 1.1.2017
Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Janne Makkula, Företagarna i Finland rf
Allan Paldanius, Keva
Pasi Mustonen, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Satu Huber, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget ELO
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Bokslut
RESULTATRÄKNING
			
1.1.–31.12.2016 		
Intäkter
Kostnadsandelar
38 051 737,04 		
38 331 750,61
Intäkter av tjänsteverksamheten
1 978 365,47 		
2 097 588,23
Övriga intäkter
487 788,63
40 517 891,14
513 350,41
Kostnadsfördelning
Erhållna kostnadsfördelningsposter
Utbetalda kostnadsfördelningsposter
Överföring till följande period
Kostnader
Köpta tjänster
Personalkostnader
Löner och arvoden
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader

40 942 689,25

2 143 562 778,69 		
-2 143 527 180,83 		
-35 597,86
-

2 211 597 089,43
-2 211 541 221,52
-55 867,91

-11 874 824,41 		

-12 669 147,99

-16 846 634,32 		
-3 084 115,23 		
-977 141,33 		
-877 208,21 		
-7 022 341,96
-40 682 265,46

-17 082 611,95
-3 180 999,90
-965 126,84
-822 589,54
-6 717 007,92

-41 437 484,14

-164 374,32 		

-494 794,89

Resultat före finansiella poster 		
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter av bestående aktiva
Övriga ränteintäkter och
finansiella intäkter
Räntekostnader

1.1.–31.12.2015

-

- 		

313 256,54

165 158,29 		
-783,97
164 374,32

182 140,38
-602,03

494 794,89

0 		

0

Räkenskapsperiodens resultat 		
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BALANSRÄKNING
AKTIVA		 31.12.2016		31.12.2015
Bestående aktiva
Immateriella nyttigheter
Immateriella rättigheter		
Materiella nyttigheter
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Övriga materiella nyttigheter
Pågående anskaffningar
Aktier och andelar
Andelar i ägarintresseföretag
Övriga aktier och andelar

35 381,09		

-

8 658 586,00		
1 097 338,06		
88 178,16		
73 225,10
9 917 327,32

7 445 877,00
1 284 110,49
88 178,16
224 368,83

9 042 534,48

35 488,02		
335 652,14
371 140,16

35 488,02
335 652,14

371 140,16

Rörliga aktiva
Fordringar
Långfristiga
Lånefordringar		
3 057 119,01		
Kortfristiga
Försäljningsfordringar
358 465,27		
391 756,70
Övriga fordringar
987,57		
468 424,18
Resultatregleringar
2 278 585,87
2 638 038,71
2 079 348,94

2 939 529,82

Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper				

1 987 625,65

Kassa och bank		
				

13 633 272,13		
29 652 278,42		

3 057 119,01

13 255 952,68
30 653 901,80

PASSIVA		
31.12.2016		
31.12.2015
Eget kapital
Resultat från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

0		
0
0

0
0

Främmande kapital
Långfristigt
Övriga skuler		
15 900,00		
Kortfristigt
Skulder till leverantörer
1 526 921,16		
1 476 679,20
Övriga skulder
495 216,58		
495 586,56
Resultatregleringar
4 342 031,96		
4 348 989,20
Utjämningsandelar vid
kostnadsfördelningen
61 942,46		
25 770,56
Kostnadsandelsskuld
23 210 266,26
29 636 378,42
24 306 876,28
				
29 652 278,42		
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0

-

30 653 901,80
30 653 901,80

FINANSIERINGSANALYS
		
2016		2015
Kassaflödet i den ordinarie verksamheten			
Erhållna kostnadsandelar från pensionsanstalterna		
36 955 127,02		
Erhållna betalningar av intäkter av tjänsteverksamheten
och övriga intäkter 		
2 499 152,14		
Betalningar av den ordinarie verksamhetens kostnader 		
-39 651 678,59		
Erhållna räntor		
112 804,56		
Betalda räntor		
-72,14		
Kassaflödet i den ordinarie verksamheten		-84 667,01		
			
Kassaflödet i kostnadsfördelningen
		
Erhållna kostnadsfördelningsposter 		
2 143 700 345,79		
Betalda kostnadsfördelningsposter 		
-2 143 526 606,79		

39 229 862,41
2 944 485,03
-41 938 725,58
71 040,37
-37,55
306 624,68

2 211 466 644,63
-2 211 542 577,85

Kassaflödet i kostnadsfördelningen 		
173 739,00		-75 933,22
			
Kassaflödena för investeringarnas del
			
Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter		
-1 836 948,55		
-1 832 292,45
Erhållna räntor av investeringar		
137 570,36		
54 688,46
Erhållna dividender av investeringar		
0,00		
313 256,54
Kassaflödena för investeringarnas del		-1 699 378,19		-1 464 347,45
			
Förändring av penningtillgångar		-1 610 306,20		-1 233 655,99
			
Penningtillgångar vid räkenskapsperiodens början		
15 243 578,33		
16 477 234,32
Penningtillgångar vid räkenskapsperiodens slut		
13 633 272,13		
15 243 578,33
		
-1 610 306,20		-1 233 655,99
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NOTER TILL BOKSLUTET
UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT
Anläggningstillgångarna redovisas i balansräkningen enligt anskaffningsutgift efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar på
materiella nyttigheter har gjorts planenligt som maximala restvärdesavskrivningar enligt näringsskattelagen. För anskaffning av programvarulicenser har gjorts en linjär avskrivning på fyra år. Anläggningstillgångar med en ekonomisk användningstid på mindre än tre år har bokförts som kostnader under den räkenskapsperiod då anskaffningen gjorts. Avskrivningsplanen är densamma som året innan bortsett från
anskaffning av programvarulicenser, som tidigare bokfördes som kostnad. Utvecklingsarbeten som hänför sig till it-systemen har behandlats som årliga kostnader.
Den ordinarie verksamhetens resultat överförs som en intern överföring till kostnadsandelsposten i resultaträkningen och till kostnadsandelsskulden i balansräkningen. Testnings- och utvecklingsarbete som Pensionsskyddscentralen utfört åt Arek Oy redovisas som en rättelsepost i inköpen. Jämförelsesiffrorna från år 2015 har ändrats så att de motsvarar redovisningessättet för år 2016. I övriga intäkter ingår
84 761,04 euro återbäring av mervärdesskatt för Pensionsskyddscentralens testnings- och utvecklingsarbete åt Arek Oy år 2015, som hänför sig till den tidigare räkenskapsperioden. Mervärdesskattefriheten på testnings- och utvecklingsarbetet grundar sig på skattemyndigheternas förhandsavgörande.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN		

2016		2015

Personalkostnader och genomsnittligt personalantal		
Personalkostnader		

20 907 890,88		

21 228 738,69

Personal		 348		364
APL-tilläggsförsäkringen och grupplivförsäkringen Etueläkevakuutus upphörde att gälla 31.12.2016. Förmånerna omfattade sammanlagt
174 personer. Man avtalade om ett ersättande arrangemang hösten 2016 och det trädde i kraft 1.1.2017. I det ersättande arrangemanget
ändras förmånernas belopp inte från det tidigare. Det framtida ansvaret överförs under år 2017 delvis till ett utomstående försäkringsbolag (889 770,00 euro) och betalas delvis till de försäkrade (330 658,00 euro). I bokslutet ingår kostnaderna för APL-tilläggsförsäkringen
och Etueläkevakuutus-försäkringen till fullt belopp t.o.m. 31.12.2016. Kostnaderna för det ersättande arrangemanget, sammanlagt 1 220
428 euro, bokförs huvudsakligen på år 2017.
Löner och arvoden till ledningen		
Verkställande direktören och hans ställföreträdare		

414 444,72		

403 671,20

Styrelsen		

116 860,00		

114 960,01

Representantskapet		

42 732,00		

43 536,00

Verkställande direktörens lön och naturaförmåner var 255 977,48 euro.
Verkställande direktörens ställföreträdares lön och naturaförmåner var 158 467,24 euro.			
Verkställande direktörens och hans ställföreträdares pensionsålder och pensioner följer ArPL. Dessutom omfattades de av en sluten
tilläggspensionsordning som gällde hela personalen och som upphörde 31.12.2016. Tilläggspensionens belopp är litet. 		
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN		
2016		2015
Intäkter av tjänsteverksamheten
Försäljning av registertjänster		

1 366 643,06		

Försäljning av sakkunnigarbete		

91 013,62		

97 097,66

Försäljning av utbildningstjänster		

371 960,00		

377 480,00

Försäljning av publikationer		

-		

240,00

Övriga intäkter av tjänsteverksamheten		
Intäkter av tjänsteverksamheten sammanlagt		

148 748,79		
1 978 365,47		

172 451,38
2 097 588,23

Övriga intäkter
Övrig försäljning av personalens arbetsinsats		
Övrig försäljning		
Hyresintäkter		
Bruksavgifter		
Övriga intäkter av tjänsterverksamheten		
Övriga intäkter sammanlagt		

28 268,91		
46 831,34		
301 565,50		
24 328,98		
86 793,90		
487 788,63		

36 970,46
51 811,56
379 508,81
25 542,58
19 517,00
513 350,41

Övriga kostnader
Frivilliga personalkostnader		
Kostnader för kontor och fastighet		
Administrationens ict-kostnader		
Den allmänna administrationens kostnader		
Extern kommunikation och kundutbildning		
Övriga kostnader		
		

1 154 124,27		
1 568 801,72		
2 036 422,12		
1 391 670,03		
600 145,55		
271 178,27		
7 022 341,96		

1 182 458,15
1 433 370,54
2 183 727,81
1 182 509,34
482 444,76
252 497,32
6 717 007,92

Revisorsarvoden
Revision		
Övriga tjänster		
		

42 556,80		
1 382,60		
43 939,40		

43 375,20
22 406,80
65 782,00

-		
-		

308 799,90
4 456,64

137 570,36		

54 688,46

8 928,46		
18 659,47		

5 490,93
121 960,99

-783,97		
164 374,32		

-602,03
494 794,89

Finansiella intäkter och kostnader
Dividendintäkter
Från ägarintresseföretag		
Övriga		
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter		
Ränteintäkter av lån
Från ägarintresseföretag		
Övriga ränteintäkter
Från ägarintresseföretag		
Från övriga		
Räntekostnader
Till övriga		
Finansiella intäkter och ränteintäkter sammanlagt		
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1 450 319,19

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Anläggningstillgångar
Immateriella nyttigheter
Bokfört värde 01.01.2016
Ökning
Minskning
Avskrivningar
Bokfört värde 31.12.2016

Programvarulicenser
47 174,79
-11 793,70
35 381,09

Materiella nyttigheter

Bokfört värde 01.01.2016
Ökning
Minskning
Avskrivningar
Bokfört värde 31.12.2016
Bokfört värde 01.01.2015
Ökning
Minskning
Avskrivningar
Bokfört värde 31.12.2015

Byggnader
och konstruktioner
7 445 877,00
1 712 344,17
-499 635,17
8 658 586,00
6 489 884,00
1 362 404,67
-406 411,67
7 445 877,00

Maskiner och
inventarier
1 284 110,49
181 506,91
-2 500,00
-365 779,34
1 097 338,06
1 353 411,77
350 636,59
-3 760,00
-416 177,87
1 284 110,49

Övriga materiella
nyttigheter
88 178,16
88 178,16
88 178,16
88 178,16

Aktier och
andelar
371 140,16
371 140,16
3 428 259,17
-3 057 119,01
371 140,16

I byggnader och inventarier ingår 31.12.2016 maskiner och anläggningar i byggnaden för 476 104,00 euro (329 720 euro 31.12.2015).
Pågående anskaffningar 73 225,10 euro består av saneringar av kontorshuset. Renoveringen av varuhissen blir färdig år 2017. Renoveringen
av belysningen i parkeringshallen blir färdig 2018. Projektplaneringen av kontorslokalerna fortgår år 2017 och ombyggnadsarbetet torde
inledas år 2018.
Aktier och andelar		
2016		
Ägarintresseföretag		
35 488,02		
Övriga		
335 652,14		
		
371 140,16		
Andelar i ägarintresseföretag
Arek Oy, hemort Helsingfors
Antal aktier		3 087 999
Ägarandel %		
22,06
Andel röster %		
22,06
Bokfört värde		35 488,02
Eget kapital		
142 340,11		
Räkenskapsårets resultat
(icke fastställt)		
0,01		
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2015
35 488,02
335 652,14
371 140,16

142 340,10
0,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN		
2016		2015
Fordringar		
Långfristiga
Lånefordringar hos ägarintresseföretag		
3 057 119,01		
3 057 119,01
Kortfristiga
Försäljningsfordringar hos ägarintresseföretag		
51 429,90		
109 090,29
Resultatregleringar
Räntefordringar hos övriga		
-		
91 077,61
Kreditnotor från ägarintresseföretag		
1 578 111,72		
944 137,07
Kreditnotor från övriga		
1 564,63		
536,33
Uppskattad återbäring av försäkringsavgifter		
153 794,71		
218 957,31
Uppskattad ersättning för hälsovårdskostnader		
79 150,70		
81 432,00
Uppskattad ersättning för StPEL-anmälningar 		
139 100,00		
149 700,00
Utgiftsförskott		
324 225,31		
461 090,67
Övriga resultatregleringar		
2 638,80		
132 417,95
Resultatregleringar sammanlagt		
2 278 585,87		
2 079 348,94
Lånefordran hos ägarintresseföretaget saknar säkerhet.
Främmande kapital
Leverantörsskulder till ägarintresseföretaget		
Resultatregleringar
Löneskuld inklusive sociala kostnader		
Semesterlöneskuld inkl. sociala kostnader		
Övriga resultatregleringar		
Resultatregleringar sammanlagt		

630 671,94		

796 672,80

111 130,00		
4 057 381,42		
173 520,54		
4 342 031,96		

4 210 328,90
138 660,30
4 348 989,20

ÖVRIGA NOTER		 2016		2015
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
Inteckning i arrenderätt och byggnad		
Leasingansvar		

387 336,00		
209 673,39		

387 336,00
295 441,47

Undertecknande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
Helsingfors den 22 mars 2017
Jukka Ahtela,
ordförande

Raija Volk

Markku Jalonen

Janne Makkula

Pasi Mustonen

Sinikka Näätsaari

Ilkka Oksala

Allan Paldanius

Timo Sipilä

Katja Veirto

Jukka Rantala,
verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till Pensionsskyddscentralens representantskap
Revision av bokslutet
Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Pensionsskyddscentralen (fo-nummer 0116415-4)
för räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016.
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av Pensionsskyddscentralens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god
revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är
oberoende i förhållande till Pensionsskyddscentralen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i öv-

rigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland
ikraftvarande stadganden gällande upprättande
av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av
Pensionsskyddscentralens förmåga att fortsätta
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verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om man avser att likvidera
Pensionsskyddscentralen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av
bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felak-

tig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• Skaffar vi oss en förståelse av den del av
Pensionsskyddscentralens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
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händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om Pensionsskyddscentralens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att Pensionsskyddscentralen inte längre kan fortsätta verksamheten.
• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för
Pensionsskyddscentralens styrning avseende,
bland annat, revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
för den övriga informationen. Övrig information
omfattar övrig information i verksamhetsberättelsen och årsberättelsen som inte ingår i bokslutet
och revisionsberättelsen. Vi har fått tillgång till
verksamhetsberättelsen innan vi ger denna revisionsberättelse och förväntar oss att få tillgång
till årsberättelsen efter detta datum.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av
bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har
inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår
skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser.
Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med
bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.
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Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen
att det förekommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.
Helsingfors, 28 mars 2017
Deloitte & Touche Ab
Revisionssammanslutning
Sirpa Bergström
CGR

