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Verksttllan de d i rekttirens iiversi kt

Ar 2005 var det frirsta 6ret efter den stora pensionsreformen. De viktigaste m6ten fdr reformen var att

htija den genomsnitttiga pensioneringsildern, att
ha kostnaderna under kontroll och att ftirenkla sysReformen tar sikte pd flera drtionden framdt och

na f6r arbetspensionssystemet grundades Arek Oy.
Pensionsskyddscentralen har aktivt dettagit i dess

man bdr inte dra [6ngtg6ende slutsatser av det fdrsta

arbete. Mdtet iir att siikerstii[[a att det nya intfiinings-

5ret. Det kan emellertid konstateras, att reformens

systemet smidigt kan tas
niista 6r.

temet.

fdrsta steg var ldngre iin viintat. Fdrre miinniskor gick
i pension iin enkiiter hade gett vid handen och attityderna titt sysselsiittningen av tildre personerverkar
snabbt dndras i en positivare riktning. Det tekniska

verkstiillandet av reformen, som var ett omfattande
arbete, lyckades ocks6 smidigt och utan drdismAl.
Det var

alltsi

en lovande b6rjan.

Reformens niista skede iir sammanslagningen av lagarna om pension fdr ltintagare, APL, KAPL
och KoPL, till en ny lag om pension f6r arbetstagare, ArPL. Riksdagen har redan antagit lagen. Det
4

handlar om en fdrenkling av [agarna men har dock
avsevdrda konsekvenser f6r insamlingen och registreringen av intjdningsuppgifterna. Fdr att bygga
upp ett gemensamt system fdr intiiiningsuppgifter-

i bruk

genast

i

bdrian av

Under 61 2005 utreddes tillsammans med

samt servicen
a

tilt

medborgarna

iir ntidvZindigt att

rbetspensionsftjrsd krarna i nom den offentliga sek-

torn deltar i Pensionsskyddscentralens verksamhet
pA samma grunder som den privata sektorns f6rsiik-

rare. Vid tilliimpningen av de [ika grunderna ska htin-

till den offentliga sektorns siirdrag.
Pensionsskyddscentra[ens nuvarande strategi godkiindes 2002. Dess tyngdpunkt ligger pi pensionsreformernas framskridande. De m6[ som uppsyn tas

sfd rsii kri n g oc h Stats ko nto ret,

stattts i strategin uppnds snart ti[[ denna det. Ar 2007
innebiir en tydtig viindpunkt i Pensionsskyddscen-

hur den offentliga sektorns pensionsanstalters deltagande i Pensionsskyddscentralens verksamhet

tralens verksamhet. I och med att den nya lagen om
pension fdr arbetstagare trdder i kraft, Areks produk-

Ko m m u n e rn

as pe n si

on

i

gsitgii rder.

tionsverksamhet kommer i ging, PSC bdrjar i betydtigt htigre grad att fakturera f6r sina tjiinster och samarbetet med den offentliga sektorn blir intensivare

Vid utredningen konstaterades det att det med
tanke pi smidigheten och effektiviteten hos arbetspensionssektorns tjanster och utvecklingen av dem

finns det sktil att revidera strategin.
I skrivande stund dr pdgir revideringen av strategin, men det kan redan nu ses att det dr motiverat

kunde organiseras pd en fastare grund dn

dag.

Utredningen 6ver[2its pd hdsten tilIsociat- och hiilso-

vi

rd sm i n isteriet

fdr beh Ovtiga tagstift

nin

att flytta tyngdpunkten frin pensionsreformerna till

Pensionsskyddscentraten bcjr stiitta iir d2irftjr att [ag-

att effektivera tjiinsterna. Under de senaste Sren har
det inte varit m6jligt att satsa tittriicktigt mycket p6 att
utveckta de tfiinster som Pensionsskyddscentraten
titthandahStter, eftersom genomf6randet av pensionsreformerna och andra n6dvdndiga iindringar
har kommit frdmst. Under de 5r som ligger framfcir
oss mSste resurserna inriktas pi att effektivera tjdnsteprod u ktionen och frjrbittra servicen ivin.
Arbetspensionssystemets kostnader har Okat
kraftigt under de senaste 3ren. En stor orsak har
varit det arbete som pensionsreformerna kriivt. Pi
grund av olika 6vergdngs- och skyddsbestiimmetser

stiftningen hitts tydtig, eller he[[re blir dnnu tydtigare,
och att de mdiligheter att fdrenkta verkstiilligheten
som den nya, klarare [agstiftningen ger tas tittvara.
Att lagstiftningen dr si enkel som mOiligt iir ett
viktigt mitocksi frin de fbrsiikrades och fdrsiikringstagarnas synpunkt. Lagstiftningen 5r ldttare att fdrst6
om den iir enkel dn om den dr kompticerad. Det finns
naturtigtvis grdnser fdr fdrenktingen, alla situationer
kan inte hanteras entigt samma formel.

upprdtthdtter vi i teknisk mening

tvi

olika pensions-

system fram tit[ Ar 201.2. De tjkande lT-kostnaderna
har ocksd i dvrigt medverkat
Bakgrunden titt detta dr

till kostnadsdkningen.
att pensionslagstiftningen

Pensionsskyddscentraten bcir

ningsorgan och anstdllda.

Jukka Rantala

ocksi se titl att

arbetspensionssystemets serviceh ethet fungerar.

U

r

den fdrsiikrades synvinkel kan det decentratiserade
systemet inte fungera bdttre dn dess svagaste liink.
Det rdcker inte att en enskild pensionsfdrsdkrare

'f

ger hrigktassig service, om den inte har tittging
titI korrekta uppgifter om alla de delar av pen-

6nda sedan 7962 har btivit mer och mer komplicerad. Nya paragrafer har tiltkommit, men de gamta har
kvarstitt eftersom de dnnu ska titliimpas pi pensioner som tjdnats in under den tid de varit i kraft. Ddrfdr
har det ald rig va rit mdjligt att begrinsa informationssystemen si att de enbart motsvarar den gdItande

Debatten om pensionsskyddets innehSt[ och ekonomin gir vidare. Det zir
tivsviktigt att debatten och bestutsfattandet bygger pa tittfdrtittig och aktuell
information, inte pA fdrestiitlningar

Iagstiftningen.

om otika sakers betydelse etter di-

Den lagstiftning som tittiimpas fr6n och med
2072 ar anmdrkningsveirt enkel historiskt sett. Den
pension som de frirsiikrade tjdnat in under tiden
fdre 61 2005 sammanfattas i viirdet av ett fribrev

mensioner. Aven under de kommande

som rdknats ut vid utgingen av ir 2004. Dessa
omstdndigheter skapar ett unikt tiltfiilte att hejda
6kningen av lT-kostnaderna. Ett viktigt mAl som

Pensionsskyddscentralen och innebar framsteg.
Jag framf6r mitt varmaste tack titt atta Pensionsskyddscentratens kunder, intressegrupper, fdrvatt-

{

sionen som andra ansvarar fcir.

,,q,

Sren har Pensionsskyddscentraten en

viktig uppgift i att se tilt att riktig och
aktue[[ information om pensionsskyddet hos oss och pd andra hitt finns titlgiingtig och att den ocksd anvdnds.

Ar 2005 var Ster ett arbetsamt 6r pd

F

?

Styre lsen s verksa
Ar 2005 var Pensionsskyddscentralens 45 verksamhets6r och det andra iret under styretsens tre6riga
mandatperiod. Styrelsen sammantriidde 11 96nger.
Pensionsskyddscentralen leddes entigt en strategi med balanserade styrkort, som styrelsen godkiint. Fdr att Pensionsskyddscentratens framgingsfaktorer i friga om verkan och servicefdrmiga ska
nis ftjrutstitts en batanserad miluppfyttetse entigt
styrkorten f6r s6vdl resurserna och ekonomin som
strukturen och processerna, [iksom enligt styrkorten
fdr kompetens, fdrnyetse och arbetsfdrmiga.
I fr6ga om Pensionsskyddscentralens verkan

m h etsberttte

lse

och servicefOrmdga hiinfdrde sig de centrala m6len
fdr 2005 titt att fi de iindringar som var nddviindiga vid pensionsreformens andra skede i bdrjan av
2006 att fungera och tilt beredningen av ArPl-reformen i bdrjan av Ar 2007. Pensionsskyddscentralens
serviceverksamhet och datasystem spelar en avg6rande ro[[ fdr verkstdlligheten av dessa reformer. De
planerade arbetena genomfdrdes tillsammans med
pensionsansta lte rna. Arbetspensionssystemets fcirm6ga att fungera enligt pensionsreformens krav sd-

kerstdl[des. Den flexibla pensionsilderns inverkan
pi pensionsdvergingarna har iakttagits intensivt.

Styrelsen
1

vi d sam ma

5.2.2006.

ntrddet

lakttagelserna har stdrkt ftirtroendet fijr att pensionsreformens tingsiktiga mdt uppfytts.
Under det gdngna 6ret har Pensionsskyddscent-

ratens verksamhet varit inriktad pd

att

fdrbereda

verkstd[[andet av ArPL, som iir avsedd att triida i kraft
i brirjan av Ar 2007. Arbetet med att bygga upp Arek
Oy:s intjdningssystem ti[[sammans med pensionsanstalterna iir i fullging. Pi Pensionsskyddscentralens

ansvar ligger att se till att helhetsservicen till pensionsanstalterna fortgdr niir den nya akt6rens produktion inleds 6r 2007.
Ar 2005 har det beretts ptaner pi att den offenttiga sektorns pensionsanstalterfrin borjan av 2OO7 in'
tensiva re ska medverka i Pensionsskyddscentra [ens

ftirvaltning. Arbetet fcir en klarare pensionslagstiftning fortgick i form av beredningen av ett ftirslag till
en ny lag om pension ftir fOretagare.
Utvecklin gsutsi kterna i Pen sionsskyddscentra [ens omviirld dr stabila. Det framgingsrika genomfdrandet av de dndringar som pensionsreformerna
krdvt ger en m6itighet att under de ndrmaste Sren
forflytta tyngdpunkten i verksamheten pd att forbettra tjdnsterna ti[[ kunderna. Denna tindring och den
offentliga sektorns eventue[[a medverkan stiirker
Pensionsskyddscentralens stallning

pi

arbetspen-

sionssektorn.

Under 61 2005 friimiade Pensionsskyddscentralen ocksi en strukturell reform inom sektorn
genom att st6dia definieringsarbetet ftir uppbygg(:

ir bokf6rdes som

naden av Areks gemensamma intiiiningssystem.
Den gemensamma programvaran fdr pensionsberiikning, som tagits fram i samarbete mellan

anvdndningstid pd mindre dn tre

Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstal-

centraten 426 anstiillda. Detvar 18 fleriin 6ret innan.

terna, har fr6n och med ir 2005 varit i omfattande
bruk s6viil pi Pensionsskyddscentralen som hos de
rivriga iigarna och det har gjorts upp tdngsiktiga riktlinjer fdr utvecklingen av den.
Den intensiva reformtakten och de 6kade uppgifterna har fdrutsatt en dkning av Pensionsskyddscentralens personalresurser och kostnad erna fdr kdp-

I siffrorna ingir anstdllda som vid Arsskiftet var moderskapslediga e[[er pi andra ledigheter. Ar 2005
uppgick antalet drsverken till 375, vilket var 15 mer
iin 6ret innan. Vid sidan av den personalbkning som
lagiindringarna medfdrde har det satsats pd en systematisk personalutveckling, eftersom ca en fitirdedel av de anstiitlda kommer att gi i pension inom de

tjiinster fdr uppbyggnaden och driften av datasyste-

niirmaste 6tta 6ren.

men. Pensionsskyddscentralens kostnader uppgick
till 47,6 miljoner euro. 0kningen jiimfdrt med 6ret
innan var 5 procent. Pensionsskyddscentralens personalkostnader in klusive friviltiga kostnader uppgick
ti[[ 19,6 miljoner euro.
Pensionsskyddscentralens verksa

m h etskostna-

der tiicks i huvudsak med en kostnadsandel som ingdr i arbetspensionspremien. Av den anviindes 42,3
miljoner euro till att tiicka verksamhetskostnaderna.

Ur

Pensionsskyddscentralens finansieringsandel
betalades ocksi Pensionsniimndens kostnader, 2,3
miljoner euro. Ar 2005 har det planerats att en del

av kostnadsandelen

i framtiden ska faktureras

ut-

giende frin pensionsanstalternas anvdndning av
[ens registertj ii nste r. Avsi kte
iir att dvergi titl den nya praxisen Ar 2007.
Pen si o nss kydd sce ntra

Pe anltiggningstillgingarna gjordes

n

maximi-

avskrivningar entigt niiringsskattelagen, 1,2 miljoner euro. Antiiggningstillgingar med en ekonomisk

kostnader.
Vid utgSngen av 61 2005 hade Pensionsskydds-

Pensionsskyddscentralens

kostnader

Mili. euro
25
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10
5

L0ner och

arvoden

I

I

Lonebi-

K0pta

kostnader

tjanster

2005 a

0vriga
kostnader

2004

L0nerna och arvodena ti[[ representantskapet,

styrelsen samt verkstiillande direkt6ren och hans
stii [[fti retrd d a re u p pgick ti ll 39 9 1. 7 2 euro.
Pensionsskyddscentralens 6verskadeskydd i
fr6ga om det till Fdrsiikringsbolaget Garantia tiverfdrda kreditfrirsiikringsbestdndet upphtirde vid utg8ngen av 61 2005. Slutregleringen i och med vilken
riverskadeskyddet upphOrde undertecknades i feb ruari 2005. Pensionsskyddscentra len 6terbeta lade
0,1 miljoner euro til[ pensionsansta]terna pi grundvaI av det dverfdrda kreditfdrsiikringsbestdndets tidigare 6rs resultat. Under beriittelseiret uppvisade
kreditfdrsdkringsbestdndet vinst. Vid 6rsskiftet
hade Garantia 3,8 mitjoner euro att eterbetala till
Pensionsskyddscentra len. De kreditfd rsd kringskostnadsandelar som skulle 6terbetalas till pensionsanstalterna uppgick vid irsskiftet till sammanlagt 3,8
miljoner euro.

Pensionsutgiften
Md euro

10

,--- - ---- -

I
6

4

2

Privatasektorn Offentligasektorn

I

2005 S

FPA-pensioner

2004
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Personalen
Hdg grundutbitdning, lSngvariga anstdltningar och
kvi

nnom

ajoritet

r Pensio nsskyd d scentanstiiltda har 47 procent

kd n n eteckna

ralens personal. Av de

sonalstyrkan 375. tJnder berdttelseiret nyanstdll-

ser som var skriiddarsydda fdr PSC:s anstdttda och

des 38 personer, varav 19 stadigvarande. Dessutom

dven omfattade studier

fanns det 17 sommarpraktikanter.

avtagt akademisk examen. Hela 81 procent av per-

sonaten dr kvinnor. Vid sidan av dem som har en
16ng arbetserfarenhet har det under de senaste 6ren
anstdllts ett avsevdrt antal nya medarbetare, som

arbetat mindre iin fem 5r

i

huset. Deras andel av

personalen ar ca 40 procent.

Medelildern btand de anstii[tda ar 44 Ar och
9 minader och personalomsiittningen 5 procent.
slutet av 6ret fick 23 personer delpension. Stdrsta
I

deten av dem var deltidspensiondrer. Under beriittelseiret gick 12 anstiiltda i pension. Under de senaste 6ren har medetdtdern bland dem som gdtt i
pension harvarit 62 6r.

Tjugotre anstiitlda var familjelediga, Stta alterneringstediga och en deltog i arbetsrotation.
Tjugo personer dvergick titl andra uppgifter inom
Pensionsskyddscentralen. Vid utgSngen av beriittelseiret var antalet medarbetare 426, varav 33 var
anstiiltda pd viss tid. Omriiknat i 6rsverken var per:..

Kompetensutveckling
Pensionsskyddscentralen har fdrberett sig pd gene-

rationsvdxtingen genom en god inskolning av nya
anstii[[da och utbitdning. Tyngdpunktsomridena
fdr kompetensutvecklingen hdrrdr frdn kdrnkompetenserna och strategin. Fdr att sdkerstii[[a kompetensen och expertisen ocks6 i framtiden utvecklas
kompetensen planmdssigt under heta yrkesbanan.
Persontiga utvecklingsptaner gtirs upp i samband
med utvecktingssamtalen.

att befriimia civerfriringen av s.k. tyst kuninteddes
en siirskitd utbitdning ftir erfarna
skap
anstiitlda. Teman iir b[.a. olika skeden i Iivscykeln,
olikheter meltan mdnniskorna, ldrande, professionell tiltviixt och sidlvledarskap.
Fdr

De anstdltda studerade frdgor med anknytning

till pensionsreformen och pensionsdrenden pi

kur-

ser som ordnades av kundutbildningen och pA kur-

i

studiecirklar. Teman fdr
pensionsutbitdningen var b[.a. den nya lagen om
pension fdr arbetstagare ArPL, bestiimmelserna om
dvergi n gs perioden, a nsva rsfdrd eln i n gen, pri n ci pen
om sista fdrsiikrare, pensionsberiikningen, registertrafiken, utliindska pensionsiirenden och pensionsterminologin.
Chefsarbetet utvecklades pi kurser som var
avsedda fcjr alla chefer, men i synnerhet dem som
nyligen blivit utniimnda. Under berdttelseiret fick
de anstiillda ocksi utbitdning i presentationsteknik,
fdrhandlingsteknik, skrift tig framstiitlning och kundbetjiining. Sprikstudier bedrevs i svenska, engelska
och tyska. lT-utbildningen omfattade fdrutom standardprogramvaran iiven olika verktyg fdr utveckling
av verksam heten och datasystemen.

MSnga anstii[[da studerade ocksd fiir otika
examina, sdsom specialyrkesexamen i ledarskap,
merkonom- etler datanomexamen elter fdrsiikringsexamen. Utbitdningsprogrammet TOPSOS siktar pd
att studeranden utvidgar sina allmdnna kunskaper

Personalkostnader (tusen eu ro)
Ldner

1.5

2 840

Pensionskostnader

::

895

L0nebil<ostnad er
Frivi

066

ltiga personall<ostnader

t

-

omrdde. Under utbildningen avliigger studerandena
en yrkesin riktad licentiatexamen.
Antalet kursdagarvar igenomsnitt 5,7 dagar per
ansttilld.

information och 6terkopptingen. Persona Ipoliti ken, i
syn nerhet utveckli n gen av yrkeskunska pen, u ppfattades som positiv. Orosmoment utgfordes av resurserna, orken och organisationens funktion.

Arbetshfr lsan frdm jades

Biittre resultat i
arbetskli matun derstikn i ngen

Fdr att friimja arbetshiitsan behdvs samarbete mel-

Arbetsklimatundersdkningen uppvisade tiimligen

den. I personalriktlinjerna betonas dels det dagtiga
ledarskapets betydelse f6r uppfcitjningen av arbetssituationen och dels medarbetarnas eget ansvar fdr
att ta u pp sa ker ti lI d iskussion. Friretags hii lsovi rd ens
6tgarder har bidragit titt att firrbattra personalens

lan cheferna, medarbetarna och fdretagshdlsovdr-

goda resultat, battre iin den tidigare underscikningen. Starka sidor inom hela organisationen var att
medarbetarna upplevde sitt eget arbete som positivt, batansen me[[an ansvar och befogenheter, utveckli ngsmOj ligheterna i arbetet, fd rvd ntn i ngarna
ri ktn

ingen, sama rbetet och

ti1196n

pi

gen

tillhjiitp.
Fririindringar efterlystes
sto ra

a

:

"'''

1.37

om socialf6rsdkringen och fdrdjupar sitt eget speciat-

arbetet, mitin

..1.

kraft resu rse r, arbetsm itjOn och

a

rbetsgemen ska pen.

I arbetshdtsoplanen beaktas det vida fiilt som

ar-

betshalsa omspiinner.

i friga om chefernas

rbetsbcirda, tidsa nvd nd n in gen, tiltgingen titt

Friretagshtilsovdrden har varit aktivt ute efter
att upptticka rehabiliteringsbehov och utveckla olika

0

s

former av rehabititering. Hdlsounderstikningarna iir
en del av rehabiliteringsverksamheten och uppfdtjningen av den. Under verksamhetsiret gjordes 231
hiilsoundersdkningar, varav 48 i samband med rekryteringar och 69 i form av ildersgruppskontrolter.
Medarbetare deltog i konditionsfriimjande kurser
och Aslak- och Tyk-rehabilitering.
U

nder verksam hetsi ret gjordes resu rska rtliigg-

ningar och enkiiter om engagemanget i arbetet i
olika arbetsenheter. Med hjtitp av sddana kan man
pA arbetsplatsen [eta upp goda frirfaranden och gemensamma spelregler btand annat hur arbetsmdngden och bridskan kan hAflas under kontrott, hur arbetet ska organiseras och hur samarbetet ska l6pa.
Arbetsptatsutred n in ga rna pA avd eln in garna fortsatte
enligt en mode[[som tagits fram tidigare. Dessutom
ordnade fdretagshdlsovirden grupper fdr avslappning, bantning, physiobic och arbetshand ledning.

I

En ny era

ftir registren och samarbetet

Under detta irtionde har det skett ett genombrott
i betf2iningssystemen. Medborgarna vitt i attt hdgre
grad sk6ta sina irenden hos myndigheter pi elektronisk viig. Arbetspensionssystemet dr ett viktigt
samhiiltetigt system som omspdnner miinniskans
heta Iiv. Elektroniska tjdnster intar oundvikligen en

allt stcirre ptats ocksi

i

arbetspensionssystemets

Tjdnsterna

De samhii[[stjiinster som anlitas av fcirsdkringsta-

i stor utstrdckning pi webben. Grundtanken
sjiitvbetfiining. Ett satt att genomfdra detta inom

mera

Det nya sattet att betjiina ber6r de fdrsdkrade, fdrsiikringstagarna, myndigheterna och
andra som behdver information om arbetspensionerna. Aven intressegrupperna f6rutsiitter att

2ir

samheten.

Arbetspensionssystemets tjiinster

fdr de

fdr-

siikrade har alttid behijvt en [3ng leveranskedja.
Endast i sdllsynta fa[[ kan den sista pensionsansta[ten fatta beslut om pensionen eller ge fdrhandsrid-

om intjiining av pension

arbetspensionssystemet dr att arbetsgivaren sidlv

upprdtthitter uppgifterna om sina anstZillda i bassystemen och gdr indringar i dem. Pd motsvarande sdtt
kunde fdretagarna sjdlva uppriitthilta uppgifterna
om sig sjiilva ocks6 hos arbetspensionsanstatterna.

Elektronisk ftirvaltning kriiver hdggradig standardisering av verksam heten.
Grundandet av Arek Oy, som bygger upp ett ge-

mensamt system fdr hanteringen av intjiiningsuppgifterna, var ett stort steg mot enhetliga bassystem.
Under 6r 2005 har det pi Arek, pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentraten utfcirts en enorm
mZingd arbete fdr att den stora systemreformen, som

pi

bdde den privata och

den offenttiga sektorn omfattas av Areks system. Det

uppnis sannolikt fdrst 6r 2010.

pi niitet

garna, dvs. arbetsgivarna och fdretagarna, finns nu-

servicemil.

Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstatterna kan betjiina dem elektroniskt. I framtiden
kan de elektroniska kanalerna allt bdttre utnyttlas i
sa marbetet m ed intressegru p pe rna fci r utveckli ngen
av arbetspensionsskyddet och i informationsverk-

!nformationens kvalitet tir vi ktig
Arbetspensionssystemets komptexa regelverk stiitler sina egna krav pi cikad automatisering. Det dr si
dags att upptiicka fe[, ndr uppgifterna redan har nitt
kunderna och skickats ut i viirlden. Det traditioneIta
ti ttv2i ga gin gssattet ska pade natu rliga kontrolI pun kter frir informationens kvalitet i samband med att
uppgifterna 6verf6rdes mellan de ansvariga. I hett

elektroniska tjdnster miste informationssystemen
ha inbyggda kontroltmekanismer som sdkrar informationens kvatitet. Det finns skdt att ta fram sidana
sdkerhetsrutiner i samarbetet kring det nya intjdn

ingssystemet genast i inled ningsskedet.

Elektroniska tjiinster utvecklas ocksi i frSga om
pensionsavgcjrandena. Viren 2006 2ir det redan m6j-

tigt att liimna in ansrikan om ilderspension genom
arbetspension.fi-tliinsten. Ansijkan fytts i p6 niitet
och styrs direkt i elektroniskform tit[ pensionsanstalten fcir handldggning.

den sjdlv besitter. I den traditionelta servicen har

ibruk 2007, ska fungera bra med tanke pi
tidnsterna. Detta arbete fortg6r intensivt ocksi 6r

den sista pensionsanstalten, som miiter kunden,
fitt uppgifterna om kundens tidigare yrkesliv frdn

2006. En friktionsfri och komplett betjiining av de
fdrsiikrade fcirutsiitter emellertid att a[[a uppgifter

anstaltens register och Pensionsskyddscentratens

givning enbart utgiende

1U

Pensionsskyddscentraten. I framtiden mSste me[lanfaserna i servicekedian kunna uteldmnas fdr att
6stadkomma en smidig elektronisk service.

frin den information

som

ska tas

avgdranden

pi

dagens ldge sparas pensionsheta tre stdtlen, sdviit i pensions-

centratregister som

I

pi

Folkpensionsanstalten, som

:

frin centralregistren

pensionsrdtt-

sparar de arbetspensionsuppgifter den fdtt fdr eget
bruk. M6let bdr vara att handtiiggningen btir enklare

att det ska vara mdjtigt att avsti

miste informationens integritet kunna sdkras p6 an-

er som tjdnas

och information endast [agras en ging.

nat satt.

in under oavl6nade perioder. Det ge-

Tradition

ellt sttjder

Pensionss kyd d scentralen s

tliinster pensionsanstalternas verksamhet, som betliinar de fdrsiikrade och fdrsiikringstagarna. Ndr
arbetet ftjr rdttiniigare elektronisk betjdning framskrider och den dubbta registreringen fringis kommer Pensionsskyddscentralens stdllning att iindras.
Aktdrerna inom bide den privata och den offenttiga
sektorns arbetspensionssystem borde ha en gemensam syn

pi

den nya rotlen.

lnformationens integritet miste
garanteras
En av

uppgifterna fcir Pensionsskyddscentralens cen-

tralregister har varit att upprZitth6[1a informationens

integritet, som

iir

nddvdndig fcir arbetspensions-

systemet som helhet. lntjdnings- och pensionsupp-

gifterna entigt otika lagar avser inte automatiskt
samma sak. Vid senare behandlingsskeden har man

kunnat f6rtita sig p6 den information som kommit
frSn Pensionsskyddscentralens centraIregister. Fdr

och med att det nya intiiiningssystemet bygger
pi Areks informationssystem som definierats gemenI

samt kan informationens integritet siikras i startlZiget
pd informationssystemniv6. Aven i framtiden miste

det vara mdjtlgt att med hjiitp av datasystem och
gemensamt Overens kom na titlvii gagd n gssiitt sii kra
kvatiteten hos information som iigs av otika arbetspensionsaktdrer, eftersom den sista pensionsanstalten dr tvungen att ftirlita sig pd den information
om den ftjrsdkrades tidigare intjZinade pension som
Pe

nsionsskyd dscentra [en ftjrmed

[a r.

Effektiv betjdning
Pensionsskyddscentralens egna utmaningar i frdga
om utvecktingen av tjiinsterna hdnfOr sig til[ arbetspensionssystemets samarbete med FPA, otika myndigheter, den dvriga fdrsiikringsverksamheten och
sociala tryggheten samt de utliindska sociatfdrsiikringsanstatterna. I frdga om uppgifterna om intjdning
av pension ansvarar Pensionsskyddscentralen fdr de

mensamt inom Arek de
nierade intjdningssystemet
och rikttinjerna fcir utvecklingen av

fi

Pensionsskyddscentratens 6vriga datalager bdr skapa fcirutsiittningar fdr en vidareutveckling
av e-ftirvaltningen.

Efter de kraftanstrdngningar som arbetspensionsreformerna kriivde bdr Pensionsskyddscentralen och hela arbetspensionssektorn satsa pA utvecklingen av effektiva tjiinster. Astadkommandet
av elektroniska fdrvaltningstjdnster hor titt huvudstr6mningarna under de ndrmaste 5ren. Kunderna
ska betjiinas effektivt och tittfdrtittigt oberoende av
vilken servicekanal de vtiljer. Det lagstadgade systemet mAste behiirska de olika servicekanalerna ftir att
kunna skcita sin grundtdggande samhiitlsuppgift pi
ett tittbdrtigt siitt.
Bo Lundqvist

direktrir
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Tryggheten miste garanteras

lnom arbetspensionsfdrsiikringen betfdnas fdrsiikringstagarna

-

arbetsgivarna och fciretagen

-

samt

de ftirsdkrade och pensionstagarna i fdrsta hand
av den pensionsanstatt ddr arbetspensionsfrirsiikringen senast har ordnats. Denna princip om sista
fcirsdkringsanstalt utstrdcktes 6r 2004 ti[[ att omfatta
ocksd den offenttiga sektorns pensionsanstalter.
Genom den nya lagen om pension f6r arbetstagare,
ArPL, kommer detta tiltviigagdngssatt

att utstrackas

i

i ntjii
registret tiI den pensionsa nsta lt som s kickat utdraget. Dd minskar Pensionsskyddscentralens

n i n gs

kontaktyta titt de fdrsiikrade ytterligare.

Kundresponsen fr r viktig
Pensionsskyddscentraten har nyligen utrett var de
ftirsdkrade som ringt oss hade fitt impulsen att kontakta just Pensionsskyddscentralen. Detvisade sig att

fitt den genom ett arbetspensionsutdrag de f6tt av oss. Nitton procent ha-

vidare. Mdlet 2ir att dven fdrhandsrddgivningen ti[[
de ftirsiikrade i framtiden i ftirsta hand ska skcitas av
den senaste arbetspensionsanstalten, som skickar
arbetspensionsutdraget tilt den f6rsiikrade, pa pap-

de btivit hinvisade titt oss av Fotkpensionsanstalten
e[ter andra myndigheter. Ca 40 procent av kunderna

per etler i elektronisk form.

hade f6tt id6n att ringa genom medierna, genom att

Pensionsskyddscentralens kontaktyta titt fdrsdkringstagarna och de fcirsdkrade iir klart sekunddr

ldsa broschyrer, av sina bekanta etter av sin liikare.

jiimfrirt med pensionsanstalternas, dven om vi ocksA
har direkt kontakt med dem. Ndr arbetspensionsutdragstjiinsten kommer i gAng styrs de fcirsdkrades

t2

frirfrigningar angiende riktigheten hos uppgifterna

34 procent avvira kunder hade

I responsen triider utomtands bosatta finldndare fram som en grupp som ser ut att behdva
Pensionsskyddscentralens tjiinster ocksi i framtiden. De omfattas inte av utdragsutskicken, eftersom

deras adresser i utlandet inte iir kdnda. De vet siillan

sititva vilken deras pensionsanstalt i Finland iir.

En 16ng servicekedja
Pensionsskyddscentralen betidnar pensionsscikandena genom att frirmedta pensionsansdkningarna
till de EU-tiinder e[[er avta]sltinder, ddr pensionssdkande som iir bosatta i Fintand har tiiinat in
pension. Denna servicekedia iir [ing och b6rjar
ofta pi Folkpensionsanstaltens tokatbyrS. D5rifrin
fortsdtter den till arbetspensionsanstalten och via
Pensionsskyddscentralen titt den utliindska myn

d

i

g-

het som sktiter pensionsftirstikringen. Ddrifrin Stervdnder den tilt Pensionsskyddscentralen, som gdr

frSn Finland. Detta har inneburit en utmaning ftir
Pensionsskyddscentralen, som nu mdste klara av
det stora antalet pensionsbeslut som strcimmar in
frdn Sverige och gdra beslutssammandragen inom
en skiitig tid.
Det finns planer pi att gOra servicekedjan fdr
utliindska pensionsansdkningar etektronisk inom

Pensionsskyddscentra [ens

ti

llsynstiii nster

se k-

utttindsk pension har 6kat kraftigt under de senaste
6ren och Okningen antas fortsetta etminstone titt 6r
201,2.

sionsskyddscentraten har diirfrjr planerat en ny river-

vecklingsarbete. Antalet finliindare som ans6ker om

Utstinda arbetstagare

r

Pensionsskyddscentralen betiiin

Den sammanlagda handttiggningstiden fdr
uttdndska pensionsans6kningar iir oftast oskiiligt

garna och de frirsiikrade ocksd niir n6gon tittfiiltigt ska arbeta utomlands. P5 arbetsgivarens, f6-

i Sverige lyck-

retagarens eller arbetstagarens ansOkan utfiirdar
Pensionsskyddscentralen ett intyg, med vilket ar-

ats fdrkorta handttiggningstiderna fdr ans0kningar

sionsfdrsdkringen under utlandsarbete.

erstaller i sista hand att arbetstagarna ocksa tiiinar in pension ftir sitt arbete. Ndr ArPL trtider i kraft
fram hdvs Pen sionsskyddscentratens 6vervakn i n gsfunktioner ytterligare, eftersom 6vervakningen av
byggbranschen upphtir i sin nuvarande form. Pen-

EU. Pensionsskyddscentraten deltar aktivt i detta ut-

upp och ger ett sammandrag av pensionsbesluten.

16ng. Under de senaste Sren har man

betsgivaren och den som 6ker iviig undgir att betata
dubbla socialfdrsiikringsavgifter, ocksd i det andra
landet. Pensionsskyddscentraten har ocksd ordnat
utbildning f6r arbetsgivarna i fr8gor som giiller pen-

a

fdrsii kringsta-

vakningsform som ska fungera i reattid. Tanken iir att
den i samarbete med pensionsanstalterna ska riktas

in pi just de branscher, ddr kortlivade fdretag och
fdrsummelser av fcirsdkringarna iir allmiinna. Aven
eftertillsynen g6rs effektivare 6n ftirr.
Riitta Korpiluoma
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Ekonomiskt och socialt hellbart
pensionsskydd

niskor i pensionsStdern, andelen miinniskor i arbets-

klarare. D5 2ir pensionsskyddet inom den offentliga
och den privata sektorn praktiskt taget tika.

ftir 6lder minskar btand befolkningen och pensionsutgifterna och -avgifterna <ikar. I Finland vdcktes
man av dessa utsikter redan i slutet av 1980-tatet.

Aterhillsam ma Overgin gar
Ar 2005 viintade vi med spiinning pi att fi

I Finland, s6viil som p6 annat h5[[, <ikar antalet miin-

Pensionskom mitt6n 1 990 fri restog talri ka iind rin gar,
som genomfdrdes pd 1990-talet. Fjo16ret var hdidpunkten f6r detta reformarbete. Ar 2005 trddde den

mest betydetsefulla reformen av arbetspensionssystemet i kraft. Den harsom milatt hdja pensionerings6ldern med 2-3 Ar pA 16ng sikt, att anpassa pensionssystemet titt den fiirvdntade 6kningen av livsldngden
och att tygla den hojning av avgiftsnivin som fdljer av

att befol kn i n gen s 6 [d e rsst

ru

ktu r fii rii n d ras.

Sammanslagningen av pensionslagarna f6r den
privata sektorn titt en ny lag om pension fcir arbets-

i kraft 2007, fdrenklar dessutom
lagstiftningen. Efter dverg6ngsperioden, Ar 2072,

tagare, som triider

kommer arbetspensionssystemet att vara betydtigt
74

Pensionsskyddscentra lens tin gsi ktiga be rii kn inga r
uppskattades den fdrvdntade pensionerings6ldern

stiga med 0,7 Ar fram till 2010 och med 7,2 Ar fram
titt 2015. Om fyra, fem 6r iir vi betydligt klokare.

se hur

de tre 6[dersklasser som uppnitt den nya flexibta
pensionsStdern, dvs. de som iir ftjdda 1.940-7942,
skulle bete sig. Statistiken frin 2005 visar att de inte
gick i pension vid frirsta biista tittfiitte, utan dterhdl[sammare dn vad som antagits. Ungefir en fldrdedel av dem f6r vilka pensionsreformen Oppnade en
mdjtighet att tidigareldgga dvergdngen i 6lderspension, utnyttjade tittftittet. Klart mer iin hiilften av de
63-Sringar som var i arbete i irets bdrfan arbetade
vidare, [iksom ndstan 40 procent av 64-6ringarna.

Hur milet att senareligga pensionscivergingarna nds miits med den fdrvtintade pensioneringsdldern. Ar 2005 uppstod ingen svacka i
denna, utan siffran var fortfarande 59,1 6r. Entigt

Utsikterna fdr att de som ndrmar sig pensionsSldern stannar kvar i arbetslivet iir goda.
SysselsZittningsgraden bland dem har rjkat 6r ftjr 5r
sedan depressionen

pi r99O-talet.

Nu erbjuder pen-

sionsreformen en mtiitighet och en sporre att arbeta
vidare. Atdre personers stallning pd arbetsmarkna-

den ftjrbiittras ocks6 av att Fin[and har irvergett ti]l
ett skede d6 de som kommer ut

pi arbetsmarknaden

stiindigt iir fiirre iin de som liimnar den.
Hdjningen av den itder dA fotk gir i ilderspension htijer naturligtvis den fcirvdntade pensioneringsSldern, men betydetsen av detta b6r inte 6verdrivas.
En sttjrre effekt kan uppnds genom att sannolikheten
fdr att

gi i invalidpension

minskar. Hdr spelar arbets-

livsutvecklingen och rehabiliteringen en viktig roll.

ffi
!'
ry

Pensionsskyddets hillbarh et
utvdrderas
Vid bedtimningen av den ekonomiska hdttbarheten
iir det en viktig friga hur pensionsutgifterna och -avgifterna utvecklas i framtiden. Ar

fiirdigstiitldes
Pensionsskyddscentralens 16ngsiktiga katkyl om utgiftens och avgifternas utveckling. De lagstadgade
arbetspensionsutgifterna inom den privata sektorn
2OO4

beddms 6ka frAn nuvarande 19 procents nivd titl 31
procent av arbetsinkomsterna fram till 6r 2030 varef-

ter rikningen niistan avstannar. Tack vare fonderingen blir h6f ningen av arbetspensionsavgifterna liigre.
Avgifterna stigerfrin 21,6 procent med ca 6 procent
fram till 6r 2030.
Ftjr den sociala hSltbarheten iir det viisentligt
hurdana pensioner det betalas ut i framtiden. I slutet

av f6rra Sret publicerade Pensionsskyddscentralen
kalkyter som strdckte sigti[[ 6r 2050 om

h

urde genom-

ittliga pensionerna utvecklas. Arbetspensionernas
reella viirde uppskattas dka med 50 procent under

C

o

politiken har ftjrsdkt l6sa problem
som f6rorsakas av att befolkningen
Stdras. Alla tre delarna i ekvationen dr

t

flexibla. FtjrhAllandet mellan pensionsutgiften och l6nesumman tittdts 6ka,
men inte med hela den tyngd som ftjrdndringen i befolkningsstrukturen medfdr. Detta
leder ocksi titlatt pensionsavgifterna h6js, men
hdf ningen hitts i styr tack vare fonderingen och en
god avkastning av placeringarna. Pensionstagarnas

Pensionernas ersiittn ingsgrad, dvs. pension ens fdr-

hdltande till den tidigare inkomstnivdn, stiger dnnu
en tid, men bdrjar lingsamt sjunka i slutet av 2010talet e[[er i bdrjan av 2020-talet. Pensionernas ftjrhdttande titt den altmdnna inkomstniv6n utvecklas
pi samma satt som ersiittningsgraden.
Med hjiitp av ekvationen nedan kan man fd en
Oversiktlig bitd av hur man i den finlZindska pensions-

o

ft*

t'.
o
o

ta

owi'

ht

antaI i fdrhillande ti[[ de sysselsatta 6kar, men arbetspensionsreformen ger incitament att arbeta

liingre, varfdr dkningen h6lls mindre dn vad man
kunde vdnta sig pd grund av fdriindringen av be-

skyddscentralen gdr kdnslighetskalkyler, med hjiitp
av vilka man kan pdvisa olika faktorers inverkan pi

fotkningsstrukturen. Den genomsnittliga pensionen
minskar nigot i fdrhitlande till medelkinen. Denna
minskning kan motarbetas genom att fcirliinga tiden

pensionsskyddets utveckting. Med den gii[[ande

iarbete.

sn

de ndrmaste 20 iren och f6rdubbtas fram tiltdr 2050.

oo

Pensions-

utgiften

Medelpensionen

Pensionstagarna

Lcinesumman

Medell6nen

De sysselsatta

arbetspensionslagstiftningen pSverkas pensionsutgifterna, pensionsavgifterna och pensionernas nivi

i h6g grad av f6riindringen av livstZingden, inkomstniviutvecklingen, sysselsiittningsgradens och den
fdrvdntade pensioneringsilderns utveckling och
avkastningen av placeringarna. Hela tiden behrivs
aktuell statistik och forskning som underlag ftir samhiittsdebatten och beslutsfattandet om pensionerna.
Pensionsskyddscentralen iir en viktig producent av
s6dan information.

Viktigt att sttindigt beddma
framtiden
Framtiden ar inte nOdviindigtvis, elter ens sannolikt, sidan som basprognosen beskriver. Pensions-

Hannu Uusita[o

direktdr
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Exempet

pi tienster

Servicen i hemlandet

2004

2005

408 000

302 000

Pensionsutdrag till de fdrsdkrade
Pensionsutd rag titl pensionsanstalternas

Utlandstiinster

2OA4

2005

7000

8 200

Avgdranden om f6rsdkring av utlandsarbete 4 800

6 600

Ansdkningar om utliindsk

pension

Ridgivningssamtat
Ridgivning per brev och e-brev

45 300

35 000

2 320

2 550

698 000

Registreradeutliindskapensionsbeslut 11500

t6 100

426000

lntyg 6ver

fdrsiikringsperioder

1"2 30O

72 7AO

155 000

Utbetalningar av retroaktiva pensionsposter 1 500

1 800

158 000

230 500

1 900 000

1 750 000

730 000
419 000
155 000
1200
77 540
52 980

42 700

Bestik

3 190

27AO

Utred ningar av anst?illningsfdrh6llanden

6 820

5 000

Overvakningsfalt, APL

790

1 800

3 100

-

tvingsfdrsiikringar

250

386 700

540 000

nspektioner hos arbetsgivare
0vriga APL-tiverva kn i ngsfatl

5 760

80 000

111 000

Overvakningsfatl, FdPL

5 500

utdragstianst
Registerutd rag

ti[[ pensionsanstatterna

Myndigheters begiiran om uppgifter
Registrerade pensionsbeslut
Registrerade pensionsansdkningar
Pensionsutriikningar til[ fOrsdkrade
RAdgivn ingsbrev tilI fdrsdkrade
Rddgivningssamtat

lnternetredgivning
Besdkare pA arbetspension.fi
Fdrteckn i n ga r tiver f6rvd rvsa rbete
genom arbets pension.fi -tjd nsten

1 300
10 300

TyOvoitto-Arbetssege r

dverfdring av

102 000

260

240

360 000

390 000

1 300

000

1 300 000

pensionsratt

56

Overvakning

I

-

Besdkare p6 webbtf Zinsten

Arbetspensionstagarna.etk.fi
Sakkunnigutl6tanden
Distribution av pensionsbroschyrer
Distribution av tidningen

EU-tjiinstemdns ansOkningar om

200

4 62A

324

tvingsfrirstikringar

1.250

974

Bestut om att inte fdrsiikra

150

2A

6vervakning av befriade fr6n
fdrsdkringsskytdigheten

530

300

- fdretagaren tecknat

frirslkring siiilv

Kundutbildning

2004

2005

For pensionsanstalterna
- Kurser
- Dettagare
- Kursdagar

64

76

3 737

4 51,8
4 764

3 527

Registren
Pensionsskyddscentralens register anviinds ftir sk<itseln av det lagstadgade
arbetspensionsskyddet och de kontakter med andra pensionssystem som behovs f6r det.
De viktigaste registren och deras

Personregistret: person- och

Fdr FPA

- Kurser
- Deltagare

849

700

- Kursdagar

853

723

37

31.

ad

innehill:

ressuppgifter

Ftirviirvsarbetsregistret: Uppgifter om APL-, SjPL-,

KAPL- och KoPl-anstdllningar,
och FdPL-verksamhet, befrielse frdn skytdigheten att teckna f6retagarfdrsiikring, arbetspensionstitttiggsdagar, StPL-, KomPL- och KyPL-anstii[[ningar, anstdllningar hos Finlands Bank, Folkpensioner och Alands landskapsregering.
LFdPL-

F6r dvriga samfund

Pensionsregistret: beslut om arbetspensioner och rehabititeringspenningar

- Kurser

och uppgifter om utliindska pensioner

- Deltagare
- Kursdagar

48

34

1,296
656

760

327

Pensionsordningsregistret: APL-arbetsgivarnas pensionsfdrsdkringar, minimiskydd och registrerat tiltiiggsskydd
Anstikningsregistret: anhiingiga och avslutade pensionsansdkningar
Arendehanteringsregistret: Uppgifter om hur utredningar framskrider inom olika arbetsenheter pd Pensionsskyddscentralen, uppgifter om handlingar som
htnfOr sig tilt pensionsanstikningat besvir som dr anhiingiga vid pensionsndmnderna och fdrsiikringsdomstolen och beslut gEttande dem, uppgifter om
ersfrttningar enligt lagen om olycksfallsfdrsiikring, trafikfrirsfrkringslagen och
militdrskadelagen.
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Kostnadsandetar
Finansiering av pensionsndmnden
Ovriga intdkter

-2352
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Ansvarsftirdelning
lntdkter
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Kostnader
Overf6ring till ndsta period
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Klarering av tiverskottet
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Betalningar frin
Aterbdringar till
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Pd anliiggningstillgdngar har gjorts planenliga maximala restvdrdesavskrivningar enligt ndringsskattelagen. AnlilggningstitlgAngar med en ekonomisk anviindningstid pA mindre an tre ar har
bokftirts som kostnader under den rdkenskapsperiod dA anskaffningen gjorts.
Entigt en lag som stadftistes 30.72.2OO2ldsgjordes pensionsndmnden och dess beredningsbyr6 frAn Pensionsskyddscentralen och bildar numera en egen juridisk enhet. Ar 2005 ansvarade
Pensionsskyddscentralen fdr finansieringen av pensionsniimnden.

o
LOner och arvoden till verkstiillande direktdren och hans stdllf0retrddare

Ldner och arvoden titt fiirvaltningsorganen
Geno m sn ittli gt perso nanta I
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402
77 657

Personalkostnader

o
0vriga intiikter
Hyresintdkter

288

Ftirsdlining av tjiinster
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246

intekter
intdkter sam

7 623

Finansiella intikter och kostnader

Dividendintiikter
Frin dgarintressefdretag
0ver[6telsevinster

2 s66
225

Rdnteintdkter
Fr6n dgarintressefdretag

Frin Ovriga
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Rdntekostnader
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NOTER TILL BALANSRAKNINGEN

Bokf6rt viirde 1.1.2005

0kning
Minskning
Avskrivningar
Bo kftirt vdrde 37.72.200
Bo

5

kfdrt viirde 7.7.200 4

0kning

Byggnader och

Maskiner och

Ovriga materiella

konstruktioner
4 979

inventarier
2 704

nyttigheter

365

7 057
-98

235
25

-386

-756

-27

4 898

2 297

233

22 093

3 654
1 685

2 062

262

22 598

-420
4 979

-702
2 704

783
-505

-39

Minskning
Avskrivning
Bokfort viirde 37.72.200 4

Aktier och
andelar
22 093

-27

235

22 093
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Fordringar
Resultatregleringar

Momsfordringar p5 gruppen
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FOrskottsutgifter
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f0 r hiilsovS

rdsutgifter
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Fa ktu re ri n gsa n d e I fd r Arbets pe n s io n.fi -tl d n ste n
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Resultatreglerin ga r sam ma n [agt

Aktieinnehav
Antal
Agarandel %
Andel r0ster o/o
Bokfdrt varde
Eget kapitat
Rii kenska psperioden s resu ltat

FOrsdkringsaktiebolaget Garantia

TKP Tieto Oy

Arek Oy

28 800

330

1 400 000

48
48

22
33
372
7 792

20
20

79 936
42 855
2 244

3 955

7 400
5 657
-696
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Passiva resu ltatreglerin gar

2004

Semesterltineskuld inkl. sociala kostnader

2 958

iva resuttat
Passiva resu

2 959

7

5am

ANSVAR

39 050
387

Totalt ansvar ftir det titl Garantia Overlitna kreditfdrsdkringsbest6ndet
lnteckning i arrenderiitt och byggnad
Betopp som skal[ betalas frir leasingavtal
Betopp som skal[ betalas ndsta rdkenskapsperiod
Betopp som skal[ betalas senare

92

76
Beloppen i tusen euro
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Revisionsbertttelse
Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokfdring, bokslut, verksamhetsberiittelse och

fOr-

valtning frir rtikenskapsiret 1.1-31 .1.2.2005. Styretsen och verkstdllande direktdren har upprdttat verksamhetsberiittetsen, resultatrdkningen fOr den ordinarie verksamheten och kreditf<irsiikringsverksamheten, balansriikningen och noterna tilt bokslutet. Efter utftjrd granskning ger vi
vi rt utlAta nde om bokslutet, verksa m h etsbertittelsen och fd rva ltn i ngen.

&

Young har under rtikenskapsiret ombesdrjt 6vervakningsrevisionen av
Pensionsskyddscentralen. Vi har tagit det av en separat berdttelse om revisionen daterad
15.3.2006. Revisionen har utfdrts i enlighet med god revisionssed. Bokfdringen samt principerna fdr uppriittande av bokstut och verksamhetsberdttelse, innehAllet i dessa och framstiil[ningssdttet har granskats i tittriicktig omfattning fdr att fi faststillt att bokslutet och verksam-

Ernst

hetsberattetsen inte inneh6iler vdsentliga feI e[[er brister. Vid granskningen av fdrvaltningen har

vi klarlagt att styretseledamOternas och verkstdllande direktdrens verksamhet varit laglig entigt
arbetspensionslagstift ningen.

Vi framfdr som

virt

utldtande att bokslutet och verksamhetsberiittelsen har uppriittats

i 6verensstiimmelse med bokf6ringslagen och rivriga bestdmmelserom hur bokslut och verksam-

hetsberiittelse skall upprattas. Bokslutet och verksamhetsberdttetsen ger, pi det siitt som avses
i bokfdringslagen, riktiga och tittriicktiga uppgifter om resultatet av Pensionsskyddscentratens
verksamhet och dess ekonomiska stdtlning. Verksamhetsberittelsen dverensstdmmer med
bokstutet. Bokslutet kan faststii[[as och ansvarsfrihet kan bevitjas styretseledamdterna och verkstiillande direktdren fcir den riikenskapsperiod som vi granskat.
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Avdelningschef Anne Koivula, tilt 24.8.2005
Overldkare Seppo Kettune n, frAn 24.8.2005
Avgdrandesakkunn ig Kari Ahtiainen
Fci rsdkrin gschef Marja-Li isa Salo ranta
Avdeln ingschef Timo Mustonen
Avdeln ingschef Risto Syviitii
Bitrddande 6verldkare An ne Lam min pdd
Pensionsdirekttir Pentti Mtinnistd
Ftjrmdnschef Maria-Leena Seppiilii
Overinspektdr Teila Fett

Sociatpotitisk expert Kaija Kaltinen
Hiilso- och sociatpotitiskt om bud Riitta Tydliiliirvi, titt 1 1. 5.2005
Sociat- och hiitsopolitiskt ombud Mervi Flinkman, frin 11.5.2005
Sakkun nig Vesa Rantahalvari
Overtdkare Kari Kaukinen

Arbetsmarknadsom bud Merla Berglund
Direktdr Kaarina Knuuti
Overtii kare Sakari Tola
Pensionsdirektrir Timo Aro

Avdelningschef Pertti Tukia
Verkstiitlande direktcir Matti Sotlantahti
Pensionsdirektdr Esko Vain ionpdii
Pen sionsfcirsd kri

ngsdirektcir Pentti Saa

Bitrddande direkttjr Marjatta Pihlala
ChefOverldkare Esko Matikainen
Overliikare Antti Huunan-Seppiitii
Overinspektclr Pentti Lehmijoki

ri

mdki

Sekreterare/ F0red ragande
Pensionssakkunnig Marja Katlenautio, Jurist Anniina Alaluusua, Pensionsanstaltsinspektdr Harri Grcinlund
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O Fiiretagarnas delegation 2005
O

n de, ve rkstiilta nde d i re ktdr J u kka Rantata
rdfdrand e, avdeln i n gschef Ma rkku Si rvir)

rdfdra

Vice

o

Medlemmar
Sakkunnig Markus Aimiilii
Verkst6tlande direktdr Ensio Romo
Arbetsmarknadsom bud Meria Berglund
Avdetningschef Tapani Karonen
Verksamhetsledare Lea Herttua
Verkstdllande direktdr Aria Tammi
Ombudsman Juhani Hopsu
Ordfcirande, frisdren Arla Laurila
Verkstdltande direktor Sakari Yli-Rah ko
Verksamhetstedare Pdivi Liedes
Fdrhandtingschef Markku Koio
Taxiiigaren Krister Otsson
Fti rsii tl n i n gsdi rektor Pekka Ha rjan ne, ti lt 1 7. 3. 200 5
Konta ktd i re ktor Lise-Lotte Rautio-M u rros, f rAn 77 .3.2005
Vice verkstdtlande direktcir Kurt Lagerbohm
Verkstdtlande direktdr Kari Joutsa

Personlig suppleant

Speciatsakkunnig Heikki Pitkdnen
Verkstdllande direkt6r Autis Laaksonen
Verkstdllande direktOr Kauko Agren
Ordfcirande Seppo Makkonen

Verkstdllande direktdr Tiina 0ksala-Leino
Apotekare Marcus Otli

Verkstiillande direktdr Pekka Rcin kkti
Verkstdltande direktdr Aino Hdnn inen
Generalsekreterare Markku Ytdnen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verksamhetsledare Matti Pdyry
Verkstdtlande direktcir Heikki Kiidridinen
Direkttir Han nu Tarvonen

Utredningsman Kimmo Kemppainen
Verkstdtlande direktdr Kari Puustinen

Sekreterare

Avdelningschef Mikko Pellinen

O Delegationen ftir titlsynen av ftirsikringen 2005
Ordf0rande

Suppleanter

Verkstiillande direktdr J ukka Rantala

Avdetningschef Markku Sirvitj

Vice ordfdrande

Direktdr Riitta Korpiluoma

I

nspektionschef Matti Ruotanen

Medlemmar
Sakkun nig Vesa Rantahalvari
Vice verkstdltande direktOr Jari Forss

Sakkun nig Johan Astrtjm
Jurist Pauliina llmivatta

Vicehdradshdvding Hannete Langinkoski
ll ordfdrande Kydsti Suokas

Vicehiiradshdvding Mika Hokkanen

Socialsekreterare Erkki Rimpildinen
Jurist Heti Puura
Direkttir Hann u Atanoja
Direktcir Matti Carp6n
T.f. enhetsdirekttir Markku Riikonen
Enhetsdirektijr Keiio Kouvonen
Fdrsii kri ngsd irektdr Eila Kai pai nen-Perttu [a
Bolagsiurist Kaisa Forsstrdm

lurist Jarmo Pdtdri
Social- och hdlsopotitiskt ombud Mervi Flinkman

Fdrvaltn

i

n

gsdirekttj

r

Titu

Jd

rven ra nta

Enhetschef Leena Lojander

Ptaneringsdirektor Mika Ahonen
Premiechef Tarja Lam minmiiki
Bitriidande direktdr Markus Savotainen
Avdetn i n gschef Tii na G rcinqvist
Vice verkstdlta nde d i rektdr Margotit Sdd erholm

_)i

Pen sio n ss kyd dsce n t ra 1e ns

organisation
2006

Direkt6r
Bo Lundqvist

Direkt<ir

Hannu Uusitalo

i

luridiska avdelningen
Helena Tapio

RAdgivningsavdelningen
Tarja Hirk6nen

Avdelningen frir utliindska
pensionsiirenden

OutiLehmus

Pensionsystemavdeln ingen
Katri Raatikainen

Administrativa
avdelningen
Anu Ronkainen
Personal- och
utbildni ngsavdeln ingen
Maria-Liisa Punnonen

Overva kn ingsavd elnin gen

Markku Sirvi6

Systemutvecklings-

avdelningen
PdiviHariu

Planerings- och

lnformations-

kalkylavdelningen
Christina Lindell

Reijo Ollikainen

Statistikavdelningen
Mikko Pellinen
Forskn in gsavdeln

i

n

gen

Seiia llmakunnas

avdelningen

Eliketurvakeskus
Kirjurin katu 3, Helsin ki
OOO65 ELAKETURVAKESKUS

Puhelin 070 7577

www.etk.fi

