


Pensionsskyddscentralen i korthet
Pensionsskyddscentralen (PSC) ar ett lagstadgat

samorgan och sal<l<unnig inom verkstdlligheten och

utvecklingen av arbetspensionssl<yddet. Den produ-
cerar gemensamma tjdnster for arbetspensionssys-

temet.
Kunder dr arbetspensionsanstalterna, andra or-

ganisationer som sl<6ter den sociala tryggheten och

socialforsdkringen, myndigheter, beslutsfattare, forsk-
nings- och utbildningsinstitutioner, forsdl<rade, for-
sikringstagare samt medier. Pensionssl<yddscentra-
len ir ocksa ett internationellt f6rbindelseorgan. Den
formedlar pensionsansdl<ningar som limnats in i Fin-

land till utlandet och besvarar forfrdgningar.
PSC arbetar for ett tillforlitligt, rdttvist och effek-

tivt ordnat arbetspensionssl<ydd, Ar 2006 var Pen-

sionsskyddscentralens 46 verksamhetsir.

PSC producerar
. forskning, statistil< och bakgrundsutredningar for

bedomningen och utvecklingen av arbetspensions-

skyddet samt for uppfoliningen av reformer
. planerings-, utbildnings- och informationstjanster

och stoder beredningen av forfattningar

. tianster som hdnf6r sig till verkstlllandet av pen-

sionssl<yddet, sisom informationslogistil< och an-

svarsfdrdelnings- och aktuarietjinster
. rdtts-, utlands- och ridgivningstianster och 6verva-

l<ar arbetspensionsskyddet.





Verkstiillande direktcirens
civersikt

ensionsskyddscentralen anses ha grundats
19. I 0.1 96 1, di Pensionsskyddscentralens fiirsta sty-

relse sammantrd:dde ftir lorsta gingen. Utgiende
frin det firade PensionssLTddscentralen sitt 45-irs-
jubileum i oktober i fiol med en mottagning lor in-
tressegruppernas representanter.

Eftersom man tagit ldrdom av historien ville
man frAn lorsta bcirjan bygga upp arbetspensions-

skyddet lor den privata sektorn si att den verkstill-
des i privat regi. Lcisningen ftll sig naturlig ocksi
lor att arbetspensionen dr en ltirmin som hinlor
sig till privata anstd.llningar och kan jdmfiras med
kin. Verkstdlligheten grundlades hurudsakligen pi
en existerande struktur, dvs. forsikringsbolag, pen-

sionsstiftelser och pensionskassor, men dven nya

pensionsanstalter grundades.
Av grundid6n med decentraliserad verksthllig-

het loljer att kundens egen pensionsanstalt ansvarar

lor den direkta kundrelationen med florsdkringsta-

garen eller den {tirsikrade. A andra sidan ville man
Iiilja endorrsprincipen lor att gora det ldttare lor
de ltirsdkrade. I dagens virld borde detta kanske

kallas ftir portal: Itir att I1 hela sin arbetspension

behriver den Iiirsdkrade endast vara i kontakt med

en pensionsanstalt, i bakgrunden tar systemet hand
om att samla ihop de olika delarna av den ftirsdkra-

des pension i olika pensionsanstalter och ser till att
kostnaderna {iirdelas ritt. Id6n var mycket modern
ndr den ftiddes och dr forfarande unik i vdrlden.

Endorrsprincipen fungerar inte i praktiken ut-
an ett koordinerande organ. Pensionsskyddscen-

tralen grundades som ett sidant. Utover registre-

ringen av anstdllningarna och ansvarsfiirdelningen

fick Pensionsskyddscentralen i uppdrag att utveck-

la pensionsskyddet, bedriva forskning, utriva tillsp
av forsdkringen, ge rid om pensioner, tolka lagar-

na och utfirda anvisningar och informera. Dessa

uppgifter skoter Pensionsskyddscentralen fortfaran-
de, endast satten att arbeta har florzindrats.

En egen lag om Pensionsslqrddscentralen trdd-
de i kraft i borjan av 2007 . F<ire det fanns bestdm-

melser om Pensionsskyddscentralen i den numera
redan begravda lagen om pension ftir arbetstaga-

rc, APL. I samband mcd att den nya lagen stifta-

des sigs ett behov att utreda Pensionsskyddscentra-

lens juridiska stdllning dvs. om Pensionsslryddscen-

tralens skillning eller uppgifter borde {iiras ndrma-
re statslorvaltningen eller om settet att Iinansiera

den borde dndras.

Social- och hdlsovirdsministeriet utsig en utre-

dare, som <iverldmnade sin rapport till ministeriet i
augrsti i fiol. Slutsatsen i rapporten var att det ur
grundlagens perspektiv inte finns nigot behov att
dndra Pensionsskyddscentralens nuvarande juridis-

ka stdllning. Slutsatsen dr ingen tiverraskning, efter-

som Pensionsskyddscentralens offentliga uppgifter i
hur,rrdsak betjinar och bistir pensionsanstalterna.

Skotseln av det offentliga uppdraget girju uttryck-
ligen ut pi att besluta om pensioner och andra rit-
tigheter och skyldigheter, och Pensionsskyddscen-

4





Styrels ens verks arn hetsb erittels e

2006 var Pensionsslcyddscentralcns 46 vcrksamhcts-

ir och clct florst:r irrct av styrelscns trcliriga mandat-
period. Styrelscn sarnrnantriidde l2 girnger.

Undcr dert gingna iret ut:rrbetzrdcs en ny stra-

tegi liir Pensionsskyddscentralen. Dcn nya stratc-

gin stzrkar ut linjerna liir verksamhctcn iren 2007-

2011 med tonvikt pi utvcckling :rv tj:instcrna. I
den tidigarc stratcgin lig tyngdpunkterna i ett
lyckurt gen< xnliiranclc av pensionsrcfbrmerna. Sty-

rclscn godkiinde dcn nya strategin i oktobcr 2006.

Ar 2006 h:inlijrdc sig Pcnsionssklddsct:ntralens

centrala mil i frig:r om vcrkan och sen'iccfdrrnir-
gzr till att Iiamgingsrikt vcrksuilla ArPl-rcformt:n
2007. Arbctspensionssystcmets traditionclla vcrk-
szrmhetssiitt som grundzrdc sig pii anviindning :rv
Pcnsionsskyddsccntralens centr:rlrcgistcr genom-

gick en reftrrm. Ett genrensamt intjiningssystcll],
som uppr:itthirlls av Arck Oy, trzider i st;illct liir
Pcnsionsskyddscentralcns centralregistcr over :rn-

stillningsfbrhirllandcn. Reformcn gor det mtrjligt
zrtt int j iiningsuppgilierna inorn arbetsltensionssys-

tcmet sparas cndast t:n ging i ctt genrens:rnrt sys-

tem. Dc plancrade arbetena gcnomli)rdes tillszrm-

mans med Arck och pcnsions:rnstaltcrna och upp-
gifterna i PSC:s lorviirvsarbctsregister konvcrte-
rades till det nya intjiiningssystemct vid iLrsskiftet.

Pensionsanstnlterna iive116r sina eEra uppgilier till
dct r-rya systcmet sommaren 2007.

Pcnsionsrefornrcns effckter pzi pensionsriver-

eing:rrna har ftiljts intensivt. Iakttagelserna har
stiirkt tillitcn till att pensionsreformens lingsiktiga
mfil komn.rer att uppfyllas.

Undcr 2006 bereddcs cn drrdring av Pcnsions-

skyddsccntralens finansicrins sei att den delvis skul-

lc grunda sig pir datasystemtjZinster som ges pen-

sionsanstaltcrna ur centralregistren. Fakturcringen
liir registertjzinster inlcddes lramginesrikt i bi)rian
av 2007 . Dcn uppskattas inbringa ca en fcmtedel
av de inkomster som behovs liir att bekosta vcrk-
samhctcn ir 2007. Under irrct gjordcs ocks:l upp
plancr pi hur pensionsanst:rlterna inom dcn of-
fbntliga sektorn kan delta intcnsivare i Pcnsions-

skyddsccntralens vcrksamhct lrin och med 2008.

Utvecklingsutsiktcrna i Pensionsskydclscentra-

lcns omv;irld ir stabila. I och mcd att de iindringar
som pensionsreformerna krdvde har gcnomlbrts
lrarngingsrikt blir det mirjligt att i enlighct nrcd

den nya strategin flytta tyngdpunkten i vcrksamhc-

tcn till att liirbdttra tjdnstcrna fiir kunderna. Dcn-
na indring och dcn oflbntliga st:ktorns cvcntuclla
mcdverkan stdrkcr Pensionsskycldscentralens st:ill-

ning inorn zrrbetspensionssektorn.

Den intensiva reformtakten och dc iikade upp-

gilierna har kriivt en iikning av Pcnsionsskydds-

centrzll('ns personalresurser och kostnaderna liir
koptjzinstcr lirr uppbyggnaden och drilicn av data-

systemcn. Pensionsskyddscentralens kostnadcr var
55,9 miljoncr curo. Ok'tir',g"r, jdmliirt med irrct
innan var l7 procent. Person:rlkostn:rdernzr, inklu-
sive frivilliga kostnadcr, var 21,2 miljoner curo. Ut-
omstircnde tjzinster ktiptcs liir 26,1 nriljoner r:uro.

Annu ir 2006 tiicktes kostnadcrna liir Pen-

sionsskyddsccntralcns verksamhet huvudsakligen
med cn kostnadsandcl som ingir i arbetspcnsions-

prcmien. Av beloppct anviindes 5 I ,1 miljoner euro

fiir att t;icka verksamhetskostnadcrna. Pi anleigg-

ningstiilgingarna siorde rnaimiavskrivningar cn-

ligt niiringsskattclargen, 1,2 miljoner curo. Anlzigg-

ningstillgingar rr- ed cn ckonomisk anviindningstid
piL mindrc in trt: ir boklijrdes som kostnader.

Md slutet av ir 2006 var antalct irnstdllda pi
Pensionsskyddsccntr:rk:n 425 pcrsoncr. Det vi,rr en

person mindrc iin irct innan. I siffran ingir pcrso-

ner som vid irsskiftct var moclerskapslediga cller
p5. anclra lcdighcter. Ar 2006 uppgick antalet irs-
verkcn till 383, vilket var itkr mer :irr iret innan.

Ltinerna och arvodena till reprcsentantskapet,

styrclscn samt verkst:illandc direktiiren och hans

stzillliiretrridare uppgick till 408 733 curo.

Pcnsionsskyddsc:cntralctrs tiversk:rdeskydd i fri-
ga om dct till Fors:ikringsbolaget Gar:rntia over-

lordzr kreditftjrsiikringsbestirndet upphtirdc i och

mcd en slutreglering som undertccknades i februa-

ri 2006. Frjr Pensionsskyddscentralcn iterstod ing-
ct iigarintresse i Garantia. Hela inl.rehavct sildcs i
dcccmber 2006 till cn ktipargrupp, Som bestod av

pt:nsionsanstaltcr, och dcn bundna fondcn uppliis-
tcs. I friga om s:rmla ansvar hadc Pensionsskydds-

ccntralen 0,4 miljoner curo att iiterbetala till pcn-
sionsanstaltern:r. De krcditfijrsiikringsandelar som

skulle irtcrbetalas till pcnsionsanstalterna uppgick
vid irsskiliet till samrnanlagt 26,0 miljoner curo.
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Lasse Laatunen
direktor
Finland Ndringsliv EK

Vesa Rantahalvari
exPert
Finland Niiringsliv EK

Risto Alanl<o
direktor

Ordforande
Kari Puro

Vice ordforande
MattiToiviainen
bitriidande avdelningschef,
forsakringsrdd
social- och hdlsovirdsministeriet
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Kaarina Knuuti
direktor
Centralforbundet for
lant- och skogsbruks-
producenter MTK

Risto Suominen
direktcir
Foretagarna i Finland rf

Markku Salomaa
direktor
Tjanstemannacentral-
organisationen STTK rf

Kaija Kallinen
socialpolitisk sakkunnig
Finland Fackforbunds
Centralorganisation rf

Petri Mustakallio
socialpolitisk sakkunnig
Finland Fackforbunds
Centralorganisation rf
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Arb etsp ensionslagarna reforrn erade s

en nya l;rgen om pcnsion liir arbctstagare, ArPL,
tr:idde i krali i btirjan av ir 2007. Ocksi l:rgarna
om pension Iiir lorctagarc och lantbruksfiirctaga-
rc, lagcn onr sjomanspensioner och lagen ()m sta-

tens pcnsioner rclirrmerades i sin hclhet.
Omskrivningcn av l:rsarnzr utgjorde den sis-

ta fascn i dcn arbetspcnsionsreform som :rrbcts-
marknadsorganisationcrna avtalat om. Milct
var att tydligarcgtira laearna. De nya pcnsions-
lasarna 1r dlrlijr strukturm:issigt betydligt bzitt-
re ;in de tidigarc. Ocksir bestiimmclscrnirs sprirk-
dr:ikt har setts tiver och uttrl,ckts pir klarsprik si
gott man kunnat. Dct har nran irrtc alltid lyckats
mcd, eftcrsom rninga av paragrzrferna i arbcts-
pcnsionslaearna utgiir matcmatik som har om-
skrivits i ord.

ArPL medliirdc ltirlndringar framfcir allt i
hur arbctspensionsskyddct ordnas, dvs. I-orszik-

r:rndet. Nu fiirs:ikras bicle linga anst.illninsar
och korttidsanst:illninear inom clen privata sek-

torn cnlist sztrlma las ()berocnde av bransch.
Av lcint:rgarnzr inom de privata branscherna iter-
sti"r endast lirr sjolirrarna cn cgcn s:irskild arbets-
pcnsionslae.

Intj iinat pensionsskydd
i arbetspensionsutdraget
Avsiktcn mcd ArPL d"r att forb:ittra :rrbetsLrsarn:rs

och liiretagarnas medvetande onr det cgna pcnsions-

s\'ddct. Frirn och rned irr 2008 {ir dcssa ctt arbcts-

pensionsutdrag med inlirrmation onr de anstdllning-
ar s()m rt-'tdstrerats i arbctspcnsionssystenrct, owiga
intjiiningptider och arbctspensionen pi bzrsis av dcs-

sa tider.

Det ;ir viktigt zrtt arbetspcnsionsutdrzrgct krntrol-
leras. Om en anstillnins intc finns med i rt:gistrct, ki-
pcr pensionsriitten naimligen ut tio irr eftcr det att ut-
draget postaLs. Preskriptionstiden pi tio irr lorkortas
mcd ett irr i s:inder ftir att irr 2013 vara lbm ir. Pen-

sionsrdttcn lopcr dock intc ut om zrrbetst:rgarcn i fri-
ga ostridigt krn pivisa pensionsgrundcrna, dvs. en

ansui-llnines existens, Lirgd och inkomstcrna pi ba-

sis av :,rnstdlhrinsen.

Pensionsanstaltcrna och Pensionsslycldscentralerr

hiller i denna stund piL zrtt ldrbcreda arbetspcnsions-

utdraget. Milet :ir :rtt arbetspcnsionsutdragct redan
ir 2008 ska kunna kontrolleras i Pensionsslyddsccn-

tra.lens webbtjdnst. Forhoppningwis komnrer pap-
persutdraecn att rned tiden, i si stor utstrzickning
som mojligt, ervittas av clcktroniska utdrag.

Aven tn kampzrnj i anslutning till :rrbelspensions-

utdr:rget s:rmplancras. Utdraget ir :rv stor betydcl-
se :iven mcd hzinseendc till pcnsions- och riittsslTd-
det liir arbctstagrre och Itiretagarc. Dlirftir edllcr det

att ftirsikra sig om zrtt den stora zrlhninhcten blirnd
sin post kinncr igen kuvertct mcd arbetspcnsionsut-

draget och inser dess bctydelsc lor sitt egct pensions-

skydd.

Pensionsskyddscentralen
iivervakar

ftirs iikringsskyldi gheten
Efiersom pensionsr:ittcn kan lopa ut, kommcr Pen-

sionsskyddsr:cntralcn att cflbktivcra bvervakningen
av arbetsgivarnas lijrsikringsskyldighet. Ar 2007
lanseras en ny iivcrvakninsslbrm: realtida och
branschvis tivervakning av ftirs;ikringar, som j:im-
Ibr uppgiftcrna om kjncr som iir undcrkashde ftir-
skottsinnehirllnins mecl de ltiner sorn har anmiilts
till arbetspcnsionssystcmet. Om dct finns skillna-
der mcllan dcssa, utrccls orsrrkcrna. Overvakning-
en koncentrerar sig pfr bransc:her d:ir lorctag nrcd
kort livscykel oc:h lijrsummelser av Iiirs:ikringsskyl-
dighcten :ir s:irskilt utbrcddzr.

Pensionsskyddscentralen rjven akar liirvikrings-
skyldighcten oavsett bransch eftcr den slutliga be-

skattningen. Ocksi i detta thll j:inrflors de inkoms-
tcr som har meddelats skattemyndight:terna med
dr: inkornster som har mcddelats arbctspensions-
svstemct. Om lonerna uppvisar oberdttigadc skill-
nader, vidtas tive rvaknin gsitglrder. F(irst uppma-
nar Pcnsionsskyddscentralen arbetsgivarcn ellcr
li)retagarren :rtt teckna en ftirsd'kring. Om uppma-
ningerr inte har nirqon vcrkan, tecknar Pensions-

skyddsr:enralen cn tvinssfirs:ikring ftr arbetsgi-
varen cller Iiiretas:rren. I ljol fick 4 879 arbctstaga-
rc pensionsskydd tack vzrrc Pcnsionsskyddscentra-
lcns iivcrvakninssitsdrdcr.
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Anvisningar om hur lagarna tillirnpas
finns pt webben
I samarbete med arbetspcnsionsanstalterna utar-
betades anvisninsar om hur de nya lagarna till-
l:impas. Anvisningarna publicerades i webbtjzins-
tcn Arbetspensionslzrgarna, som uppr;itthills av

Pensionsslyddscentralen. En totalreform av anvis-
ningstjdnstcn zir undcr arbete och ska genomliiras
I-ore ir 20 I 1. De slutar arbetspensionsrcformcns
<iverg:ingspcriod, och tilllmpningsanvisninsarna
kan i sin helhet skrivas frirn rent bord i enlighet
mcd enbzrrt den nya lagstiftningen. Ambitionen dr
att samtidigt fiirbdttra tjinstcns zrnvindbarhct.

De nya pensionslagarna zir och dven bestim-
melserna om hur pensionerna faststd,lls kommer
att varzl tydliga efter overgiLngspcrioden. Dirltir :ir
det nu viktigt att vdrna om rcsultatct och bekimpa
krav som pir grund av ansprikslosa intressen skulle
komplicera lagstiftningcn. Nigra stora pensionspo-
litiska lijrzindrinsar linns inte inom synhill. Dzirftir
ser det ut som om arbetspensionsbranschen under
de nd"rmaste irren kommer att kunna koncentrera
sig pi att ftjrbittra kundseruicen.

Riitta Korpiluoma

direkttir

Lagen om pension
for arbetstagare

I lagen om pension for arbetstaga-
re (ArPL) foreskrivs om den rdtt till
iilderspension, deltidspension, reha-
bilitering och invalidpension som
arbetstagare inom den privata sek-
torn har samt om den rdtt till famil-
jepension som arbetstagarnas for-
mlnstagare har.

En arbetsgivare dr skyldig att f6r si-

na arbetstagare ordna och belcos-

ta pensionssl<ydd enligt denna lag

for arbete som udorts i Finland.Ar-

betstagaren ar skyldig att delta i be-

kostandet av sitt pensionsskydd
med en arbetspensionsforsdkrings-
avgift.



Pensionirernas utkornst

yftct med pensionspolitikcn :ir att gzrrantcra pen-
sion:ircrna tillrzickliga pensioner till mirttliga kost-
nader. Pensionspolitikcn siikcr stii:ndigt bal:rns mr:l-
lan dcssa. Fijr detta bchovs tillliirlitlig infcrrmation
om pcnsioncrn:rs storlek, hur dcms kripkrali har
utvccklats och hur pension:irerna klarar sig i ftir-
hillande till utkon'rsten liir iivrisa del;rr :rv befulk-
ningcn och i synncrhet clc yrkesverksamrn:r.

Pcnsionsskyddscentr:rlen tar fram sidan infor-
mation. Ar 2006 public'crade centrirlen en diger
rapport som underlas ltir en dcbatt om pensioner-
nas tillriicklighet. Rcsult:rtcn visar att totalpensio-
nen uppgir till cirkzr 50 proccnt zrv dc yrkcsvcrk-
sirmmas inkomstnivir. Om man jzimltir utkomstni-
vin, stiser pensionirernas utkomstnivi dock till 70

proccnt av de vrkesvcrksammas.

Den genornsnittliga pensionen
I 157 euro per rninad
Frin ir 1992 till ir 2005 h:rr pensionst:rgarnas gc-

non'rsnittlisa totalpcnsion recllt sctt okat med cir-
ka cn lbn'rtedel. Dctta beror i synncrhct pii ;rtt de

nya pcnsioncr som borjar lopa zir sttirrc zin tidiga-

re och pi att de pcnsioncr som lopt ut pi motsva-
randc s;itt :ir klart mindrc in senomsnittt:t.

Okningcn pir cn fi:mtcdel gdllcr silt:des hr:la
gruppen av pensionzirer och intc utvecklingen i en

enskild pensionstauares pension. Ar 2005 uppgick
dcn senomsnittliga tota\;ensionen till I 157 euro
pcr nrin:rd.

Jzimltirt mcd de yrkesverks:rmnras inkonrstnivir
har irldcrspensionsnivin hirllit sig pii niistan sam-
ma nivii undcr 15 irs tid, dvs. kring 50 proccnt.
Gcnom att arbetspensionerna har {iirb:ittrats har
antalet personer med full lblkpension minskat an-
n'rdrkningsv:irt.

Folkpcnsionens bctydelse inom det totala pen-
sionsskyddet har minskat szirdelcs tydligt liir kvin-
nor. Intr:idet pir arbetsm:rrknadcn och dc lzinpJrc

yrkcskarri:irernzr har hrijt kvinnornas pensionsni-
vi snabbare iin mzinncns. Dcn kiinsrclzrtcr:rde pen-
sionsskillnadcn har minskat i viss mirn. Kvinnor-
nas totalpension utgor 78 pnrcent av minnens.

Utkornstniv im 7 0 procent
En grzrnskning:w cnb:rrt pensionsnivin gcr inte cn

tillrdcklig bild av hur pensiondrurna kl:rrar sig. Nrir
m:rn gr:rnskar utkomsten biir rnan bc:rkta alla in-
komster ltir samtliga merdlcmma"r i ett hushzill (in-

te bara pensionerna utan ocksir liirvzirvs- och 16r-

nrogcnhetsinkomsteq bctalda skatter och erhillna
inkomstovcrfiiringar) szrmt hushirllets storlck och
struktur, som bestdrnmcr hur mycket inkomster
som behovs fiir en viss utkomstnivi.

Ndr m:rn rdknar med desszr laktorcr nir ut-
komstcn liir pcrsoncr i pension;irshushrill upp till
70 procent av de yrkcsvcrksammas utkomstni-
vi. Arcn l9B7 2004 har pensionirshushirllcns ut-
kornstniv:i recllt sett okzrt nred cirka 50 procent.

Bilclen av utvecklinecn ftir pcnsionirernzrs in-
komstcr och utkomst frin borjan av 1990-talet

Iram till dags dato ;ir positiv. Mcd hd:nsyn till pen-
sionernas tillr;icklighet sticker dock tvi" gruppcr
Iram. Dc invalidpcnsionerades totalpcnsion har
knappast alls tikat och sliipar d:irfiir clier utveck-
lingen i cle yrkcsvcrksamnlas inkomstnivi. Utkom-
stcn lijr iildre pensioncradc kvinnor understiser
myckct oft:,r EU:s grzins Iiir risk lijr fattigdom.

Undcr de scnaste tio irren har l.lttigdomsrisken
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Hflrd debatt orn pensionerna

rbetspensionerna fick mycket utrymme i medier-
na 2006. Uppfattningen att arbetspensionsrefor-
men lyckats i starten stdrktes ndr de dldre pi ar-
betsmarknaden inte bridstrirtade efter pension sir

snart de fick en mojlighet. I slutet av iret riktades
uppmdrksamheten pi pensionernas nivi och pen-
sionirernas utkomst.

Med sina utredningar och sin informations-
verksamhet vill Pensionsskyddscentralen medverka
till att den pensionspolitiska debatten grundar sig

pA tilllorlitlig sakkunskap. Den information vi pro-
ducerar anvdnds ibland som sidan, men den duger
ocksi som underlag lor en kritisk debatt. Hir trd-
der en av finldndarnas starka sidor fram i sitt bista
ljus; till och med nir vi dr oense stoder vi oss piL en

ganska realistisk grunduppfattning om sakliget.
I irets ekonomisk- och pensionspolitiska wist

om hur arbetspensionsavgifterna ska hillas i styr
anveindes PSC:s uppskattningar och berdkningar.
A andra sidan fick PSC smaka pi sin egen medi-
cin, n:ir vissa banker och lir.{iirsd.kringsbolag kom
pi att anvdnda vi.ra berdkningar i sin marknadsflo-
ring av individuellt pensionssparande som belzigg

pi att pensionerna inte kommer att rdcka till.

Krav pi tak,
tiverenskornnrelse orn avgift
EVAs och ETI-As verkstillande direktor Sixterr
Korkman liireslog genast i borjan av iret ett tak
{iir arbetspensionsavgiften. Minga tyckte att kra-
vet kom ganska plotsligt, bara ett ir efter att den
reform som beretts och avtalats om pi bred bas

hade trdtt i kraft. Vissa representanter Iiir ndrings-
livet understridde tanken att avgiftshojningen skul-
le stoppas medan lontagarsidan krdvde att finan-
sieringen av pensionerna skulle tryggas. I framtids-
debatten anklagades dessutom de stora irsklasser-
na Itir att vara giriga och llgga brirdan pi yngre
generationer.

Arbetspensionssystemets representanter och
PSC bidrog till diskussionen med fakta om hur
trycket att hoja avgifterna kan hanteras. Som en

ny praktisk itgdrd genomlordes en placeringsre-
form, som gav mera utryTnme att rika aktieplace-
ringarna och avkastningen. Efter linga och svi-
ra {tirhandlingar avtalade centralorganisationerna
mot slutet av iret om justering av avgifterna de wi
ftljande iren. Tvisterna och utredningarna om
avgifterna lyftes starkt fram i medierna, i synner-

Hur PSC-inslagen (tot. 620) f6rdelades
i olika medier 2006

Dagstidningar 40 %
lnternet 33 %

Ovriga tidningar 9 %
Tidsl<rifter 7 %
Text-tv 5 %

: TV 3%
Radio 3 %
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Teman for PSC-|nslagen 2005

Arbetspensionssystemet 42 %
, Medborgarnas utkomst 28 %

Finansiering och placering 9 %
Arbetsformdga 9 %

Arbetsmarknaden I %

*' Ovriga 4 %

'rlgi
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het i lcdarspalterna. I en del (t.cx. Helsingin Sano-
mat 26.1 1.2006) bedtjmdcs att det tviririga avtalct
r;iddade systemct fihn :rtt hamna i kris.

"Ftir srnfl pensioner"
De som dcbatterade avgiftsbelastninscn civcrras-
kadcs zrv ett reklampistiende i form av lrigan
"Skullc du leva pt halva lonen?" Talous-Sano-
mat spziddc pi genom att skriva att de smir fram-
tida pensioncrna kommer att vara en jlttclik be-
svikelsc.

Pcnsionsskyddscentralcn fick cn utmaning att
delta i dispyten i och mcd att uppgiften om pen-
sioner som understiser 50 procent (brutto) hadc
plockats ur vira berdkningar. Det var lite tur med
i spelct n:ir PSC:s gedi.gla undersciknins om pcn-
sionstagarnas utkomst blev llrdig och publicera-
dcs just i samma veva. Enligt den uppgir pen-
sionstagarnas nettokripkraft i genomsnitt till 70

procent av dc yrkesvcrksammas, med h;insyn till
att pensiondrshushillen :ir mindre.

Budsk:rpet i underscikningen slog vil igenom,
och i vir medieupploljninq i novembcr kundc vi
r:ikna 130 artiklar mcd PSC som kdlla. Vi klar:r-

de av att svara pi eftcrlrtsan pi information och
ge stoff till en helhctsbild av pensionsskyddet.

Reforrnen fir sttid
Tbnfallet i det som skrivs om arbetspensionsrefor-
mcn har blivit betydlipl positivare tack v:rrc den
soda ekonomiska utvecklingcn, den b:ittre syssel-

sdttningcn bland iildre irsklasser och senareliige-
ningcn av pensionsovergingarna. Oflcntligheten
har zrntagit samma riktning som reformens mil,
fast vi tills vidare har bevis frin dct levancle livet
bara frirn upptakten.

Den positiva tonen syns starkast i ledare och
kommentarer, men medierna bcrdttar ocksi mer
dn l?jrr om m;inniskor som lbrtsdttcr sin lirnga yr-
kcsbana. Det har en stor betydelsc att bilden av
arbctslivet inte firsas lbr mycket av upps;i.gningar
och andra negativa fenomcn.

Reijo OLlikainen

Injtrmationsdirektdr
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Pers o nale n virde s itter konap etensutve cklin gen

ensionsskydclsccntrztlcn deltog i tdvlingen om att
var:r den brista arbctsplatsen i Finland i sericn ftir
ofl-entliga or:h alln.rdnnyttigzr organisationer. Bcslu-
tet att dclta lattadcs i samband rncd strzrtcgin fdr irr
2006 och cn placcrine bland den brista tredjedckn
sattcs som mirl. Pensionsskyddsccntralcn tivcrtriif-
ladc milet och kom pi ftirstzr plats i tdvlingen i ja-
nuari 2007. Tdvlingen ordnzrdcs av Grezrt Place to
Work@ Institute Finland.

Scgcrn var cn angenzim tivcrrasloring, i synncr-
het som dc scnaste iren har varit lyllda av hcktiskt
arbete mcd :rrbetspcnsionsrt:forrner inom strama
tidsschcman. Den eoda placcringen :ir dock ing-
cn tillftillighet, utan ctt rcsultat av cn milmedveten
och lirngsiktie pcrsona$olitik. Framgingcn i tiw-
lingcn iir berocndc av result:rtcn av cn arbetskli-
nratcnkdt bland personalen. De pirvcrkar resultatct

till wi tredjcdclar. Den ovriga bcdiimninecn gcirs

utif rirn kornplctterande infcrrmzrtion onr pr:rsonal-
politikcn, ledarskapct och ovriga llktorcr som stiir-
ker zrrbetsgemenskapcn.

Enk:itcn visacle att personalcn ser Pcnsions-

skyddsccntralcns viktiga sarnhzillsuppdraq och sin:r

intrcssanta och :rnsv:rrslulla arbetsuppgilier som

st1'rkor. Mojligheten att piverka sitt cget arbctc, de

rikliga rnirjlight:tcrna till utvt:ckling dc flexibla ar-
bctstiderna, den jimlika atmosfiiren, dcn sdkra:rr-
bctsplatscn, lirretagshiilsovirdcn, rekrcationsverk-
szrmheten och dc trcvliga arbctsk:rmr:rterna upp-
lcvdes ocksir som positiva. Svarsprocenlen i enka-

ten var 86, en ovanliE hog siilra i en si stor orga-
nisation. Enligt enkdten vlrdesittcr pt:rsonalen ar-
betsgivarens satsningar pi pcrsonalutvecklingcn.

Den gcdigra inskolningcn i arbctct och dc an-
dra utbildnings- och utvecklingsnrcijlighetcrn:r har
tivcrlag Iitt positiv respons. Inskolningen har ut-
vecklats och lbljts upp systematiskt i flcra iir. I ut-
vecklingsszrnrtalcn utrcds pcrsonalcns utbildnings-
och utvccklingsbehov ocks:i med hjzi\r av avdel-
ningarnas kompetenskartldggningar. Pensions-

skyddsccntralcn ordnzrr omfattirndt: utbildning fiir
:rtt uppritthilla och utveckla yrkeskunskapcn bitlc

lor sin egcn personal och :iven atrdra akt,Crer inom
arbctspcnsionssektorn.

Linga anstillningar typiska fiir PSC
Linga anstdllningar iir typiskr ftir Pcnsionsskydds-

centralens pcrsonal. Hela 36 procent av l)crsona-
lcn har varit anstlllda pi PSC i mcr iin 20 nr. A
andra sidan har den livliga rekryteringen under de

senaste iren lett till att andeler.r anst:illd:r med min-
drc iin fcm ir bakom sig iir n:istan 40 proccnt.

Vid utgingen av berdtterlseirL:t var antalct an-
suillda 425, vzrrav 26 var anstiillda p:i viss tid, an-

tingcn ftir att vikariera fiir familjelediga ellcr ftir
att hj:ilpa till mcd tillfllliE sttirre zrrbetstndngdt:r.

Personalens medt:lirlder var 45 iLr och tre mirna-

der. Pensionsskyddsccntralen :ir en kvinnodomi-
nerr:rd arbetsplats. Vid iircts slut var B0 proccnt :rv

pcrsonalcn kvinnor. Aven bland dem som siikt ar-

bctsplatser var majoriteten kvinnor (65 proccnt).
Dct finns cn striivan zrtt oka m:innens andcl av pt:r-

sonalcn.
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l)crsonalornsiiltningen stt'g Iriur lt.2 ltrot cnl
rirt't innan till 6.1 l)x)ccr)t. L.lndcr bcrzittclscr'rr-

ct lriirjark' 34 nya rurstiilldn, varav 1,[ {irst anstrill-
rll. (icnonr rlcn inlr'nru rekrvtt'ringcn iivt-rgick 23
p('rs()ncr tilI nt'a up1;gi1ier. Sonurrarltr:rklikanlr'r-
na vur 19. Av rlc thst anst:ilkl:t slutacic 2.[ ltcrsoncr.
v:tnrv l,'ttt ingi, k ntcrIPt'rtsi,,lr.

\lcrlelilclt'rn blanrl rlcn sonr gick i pt'rrsitin vur
63 iu: 'l'jugoli'nr anslrillrla f?rr rk'lpcnsion. Stiirsla
clclcrr av denr iir delti<lspcnsiorlircr. Iinliut u1;p-
skattning krnrnrcr llastiur cn fjiirrlt'dcl zrv lrt'lar pcr-
sonalcn att sil i pcnsion liirc 20 12. \'Iirlt't rir att
stcidja rlc anstrill<las motivation ot h arbt'lslirrmisa
sarnt ulr't'ckla nrctoder :rtt r.lppnllr)tra dc lrnstiilld:t
att Iirrlsatta i arlx'tt't or:ll qri scnarc i pension.

Ornsorg orn arbetshilsan
'l'ill egcnsk:rpertt:r hos crt lrnt lrrbclsl;lats hiir r':il-
lirngeriin<lt' relalioncr nrclllrrr mcrlurl;ct:rrnir ot:h

cht'fi'rna. suurarl;t'tt' nrcllun kolleqt'r ot:h lxrlans
ntt'lliin arlrt'tc ot'h lrrivatlir,. Ftir att lriclra till att

rttctl:rrbctarnu sk:r orklr nrctl sitt nrlrt'tc till:inrpas
flcxibla arlrctsticlsnrnrngenr:ulq'. Uliivt'r det haclc

60 unstrilltIu tlclticlsarl;cte :rv nrisot slue. Av (l('ln
var' 25 partiollt vir<lk'rliga. Nio Personcl var altcr-
ncrirrsslcdisir t.rch trc vnr sturlicledigl. l'lextirlcrr
unrlcrl:ittar s:unnranjiinrkninr{t'n itv arlx'tc och fir-
miljclir,' i varrlascn.

Allt soln allt rir nrirk't :rtt \i(ltrr itgrixlcr liir att
uppnitthhlla rrrbclslirrrnrigan i clt si tirligt skcck'

sonr nriijliet ot'h upptiit ku rehalriliterineslrchtxtn
ticligalc rin liilr: llnlist arbetsl'uilsoltlancn firimjar
lurbctshiilsognrpl;cn viill rt'l innantlcl i errbctct ltir ctt
Itclhctsoricntcral och plannr:issiet siitt. Iirrt'tags-
hlilsovirrtlcn srunitrbctnr uiccl arl l<'tarsk,vrklskom-
nrilt6n ot h dcltar aktivt i Lrtvccklingt'n av arlrctar-
skyddct i rrrbctsrniljiin.

(icrtorti cn rrrctocl liir bcr[timnine av arlrt'lsbe-
lltsttrinqt'tt titr rtt:rn hand orrt arbclsnrotivalioncn
nrcrl frrurrliirhi"llnirrg: Untlt'r l;crrittclscrirct inliir-
rlt's cn nr- Ililsticnk:it, cr-r pcrsonli{ rt'strrskarll:ieg-
ning. \Iecl Irjii\; av rlll)pol'l('rrllr fhr nrt'cl:rrbcturcn

itrstruktiortcr och lriilsoundcrsiikningt'n kur inrik-
t:rs cnlist rlc inclividu cll:r bchovt'n. li irt't lieshrilso-
viirrlt'n utliirtle 1B[] hrilsounrlcrstikninsar i s:un-
burtrl ntcd irltlt:rseruppskonlrollcq rch:tlrilitcrines-
gnll)lxrr or:h arbetsPlatsutrt-rlninqar. r\klir.' rclia-
bilitcring och uppftrljnins orrrliittuclc 7(i pr:rsont'r,
\-anrv ('n dcl rtcltog i yrkcsinrikt:rcl rchabilitcring.
Aslak- ot:h'I\,k-rchaltilitcrins ot'h konclilionsfr:i.nr-

.jlir-rdc kurser.

Onrsorqcn om arbclshiilsan iir kirrrritli'n in-
om pt'rsona\tolitiken och clcn hlrr varit niilct tiir
t'tt l:ingsiktigt rrtvt'cklingsarl)etc. Scscrn i trivling-
t'n onr blist:r nrbclspl:rts i l"inlancl glacldc lx'rsontr-
k'n, och ltrbetsqcrncnskapt'n Iick rr11t treorrcrr Ii;r
att clet iir nt:ins:r sakcr soli dct stiir rnyckct v:il till
nrccl 1>i :rrbctsplatscn. Hiirili:in iir rlt't ltrit lrtt ei
vitlare. A,t'n clcn irsikt sonr Pt'rson:rlt'rr gel1 ut(ry,ck
liir iir uplrnllntr:ur(lt, : flcxil;cl och gotl praxis lti
:ll'l)( lsplitts( rI sliitL r ltrllr'tstrtolit';tlioItr'lt.
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f Intiiningsregistret

Nistan alla arbetspensionsanstalter inom den privata
och den offentliga sektorn uppriitrhiller uppgifter om in-

tjinade pensioner i arbetspensionssystemets gemensam-

ma intjiningsregister. PSC ir registeransvarig i friga om
bl.a. FoPL- och LFoPL-foretagarnas uppgifter,APL- och
ArPL-uppgifter som omfattas av s.k. dubbel registrering
samt de s.k. oavlonade perioder som ger rdtt rill arbets-
pension. Dessutom ar PSC registeransvarig for uppgif-

ter enligt lagen om sjomanspensioner (SjPL) for tiden fo-
re L 1.2005.

PSC har avtalar om anviindningen av intliningsupp-
gifter som finns i det gemensamma intiiiningsregist-
ret och som dgs och uppriitthills av arbetspensions-
anstalterna med den som limnat respektive uppgift.

I Anstikningsregistret

Ansokningsregistret innehiller uppgifter om olika skeden

under den tid di en persons pensionsansokan 6r anhing-
ig och om avslutning av behandlingen. Uppgifterna behovs

for att fcirmedla information som behcivs for avgcirande av

pensionsansokan bide till de pensionsanstalter som be-
handlar drendet och till kundservicen for de forsikrade.

I Personregister

Personregistret innehiller person- och adressuppgifter
om personer som omfattas av forsiikringsskyldigheten.
Uppgifterna i registret anvdnds som identifikationsuppgif-
ter i PSC:s ovriga register och for skotseln av arbetspen-
sionsskyddet i de lagstadgade arbetspensionsanstalterna.

Pensionsskyddscentralens register
Pensionsslgddscentralen (PSC) har som sin lagstadgade

uppgift att vara et! samorgan for den privata sektorns
arbetspensionssystem och genom sin verksamhet frim-
ja arbetspensionsskyddets verkstlillighet och uweckling.
PSC uppritthiller register som behovs for skotseln av

de uppgifter som ilagts PSC och sikersrjller med hliilp
av dem att informationen finns tillginglig pi det sitt som
lagen forpliktar till. Registren bestir av flera sjilvstindi-
ga delar. Nedan beskrivs registrens innehill och anvind-
ningsindamil i korthet.

I Pensionsregistret

Pensionsregistrer inneheller uppgifter om pensionsbeslut

som arbetspensionsanstalterna gett samt om pensions-

perioder som ger ny pensionstillvixt. I registret finns
ocksi uppgifter om utlendska pensionsbeslut som gerts

med stod av EU- och EES-bestiimmelserna och <iverens-

kommelserna om social trygghec

1 Arbetsgivar. och fiirsikringsregistret

I Pensionsskyddscentralens arbetsgivar- och forstkrings-
register infors sammanslutningar och personer som har
forsikrat sin anstillda med en pensionsforsikring enligt
ArPL. Registret innehiller ocksi uppgifter om arbetsgi-
vare inom den offentliga sektorn och uppgifter frin Slo-
manspensionskassan. Uppgifterna erhills fren arbetspen-
sionsanstalterna.

Registeruppgifterna anvinds vid tillsynen av arbetsgi-
varens forsikringsskyldighet, utredning av anstillnings-
forhillanden, utredning av om en forsikring existerar
och vid ridgivning. Registret anvdnds dven som ett bak-
grundssystem for arbetspensionssystemets gemensam-

ma intjiiningssystem fcir att sikra riktigheten och integri-
teten hos uppgifterna i intjiningsregistret.

I lntiiningssystemet piArek Oy

Frin och med 2007 uppratthells intjiningsuppgifterna,
som ligger till grund for arbetspensionerna, i ett enda

datasystem. Det nya registret kallas intjiiningssystemet.
Det uppriitthills av Arek Oy, som iigs av pensionsanstal-

terna och PSC. Areks kunder utover Pensionsskydds-

centralen ir Etera, Pensions-Fennia, llmarinen, FPA, Kyr-
kans centralfond, Kommunerna pensionsforsikring, Pen-

sions-Alandia, Silta, Pensions-Tapiola, Statskontoret, Var-
ma ochVeritas.

Det nya intjiningssystemet betraktas som det storsta
enskilda datasystemarbeter i Finland. Reformen av intjii-
ningssystemet anknot till den nya lagen om pension for
arbetstagare (ArPL) som triidde i kraft i borlan av 2007.
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Statistik

Pensionsutgiften och den totala socialutgiften
i proportion till bruttonationalprodukten
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Privata sektorns pensioner vid irets slut
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Pensionsanstalternas verksarnhet 2006
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Arbetspensionspengarna i ornlopp
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Bokslut 2006
Resultatrdkni.g

ORDINAR!EVERKSAMHET t. t.-3 r.12.2006 t. t.-3 1.12.2005

lntikter
Kostnadsandelar
Finansiering av pensionsnimnden
Ovriga inrdkter

5t 075

I 679

44 622
-7 352
7 606s2754

-55 850

44 876

-47 584

465 56t
465 940

379

t 4t277l
-t 4t2760

-il

Kostnader
Kopta tjdnster
Personal

Loner och arvoden
Pensionskostnader
Ovriga lonebikostnader

Avskrivningar
Ovriga verksamhetskostnader

-26 086 -t9 606

-t5 066
-2840

-895
-t t78
-7 999

-t6 009
-2994

-982
-t 149
-8 630

Ansvarsftirdelning
lnrikter
Kostnader
Overforing till ndsta period

Resultat ftire finansiella poster och skatter

Finansiella intikter och kostnader
Avkastning av placeringar bland bestiende aktiva
Rdnteincdkter
Rdntekostnader

2195
9t3
-20

-3 096

3 088

2 466
585
-17

-2708

3 034

Resultat fiire skatt
Ovriga indirekta skatter

-8
8

326
-326

Den ordinarie verksamhetens resultat 00

DET 6vERF6NOI KREDITBESTANDET

lntikter
Overskadeskydd
Ovriga inrdkter

Kostnader
Aterbiiring av kostnadsandelar for kreditforsikringen
Overskadeskydd

-5 689
-36

5 725

-5 725

3 276

-3 276

Klarering av iiverskottet
Betalningar frin Garantia
Betalningar frin pensionsanstalterna
Aterbiringar till pensionsanstalterna
Overforing till ndsta period

6 056

-5 647
-409

5

144

-149

0

24

Resultatet av skiitseln av bestindet 0

Beloppen i tusen euro



Bestiiende aktiva
Materiella tillgingar

Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Ovriga materiel la tillgingar
Pigiende nyanlisf ningar

5 04t
2040

212

4 898
2297

233
2

Aktier och andelar
Aktier och andelar

Rtirliga aktiva
Fordringar
Forsiiliningsford ringar
Overskadeskydd frin Garantia
Ovriga fordringar
Resultatregleringar

2
t4u

383
3 783

t26
I 479

7 430

22093

5 771

r2903

249

7 293

2 157

I 735

4t 638Kassa och bank

3 t. t2.2006 3 t. t2.2005AKTIYA

31. t2.20053 r. r 2.2006PASSIVA

Balansrikning

Eget kapita!
Ovriga fonder

Bunden fond
Resultat frin tidigare rlkenskapsperioder
Rikenskapsperiodens resultat

9 6t9
786

3 t7Z
I

13 223
26027

s2823

s2823

5 l16
I 082
2992

359
t4 94t
3 77t

48 197

t9 936

28261

9 936
0

0
;
0 0

Frimmande kapital
Kortfristigt

Skulder till leverantorer
Ovriga skulder
Resultatregleringar
Utjiimningsandelar for ansvarsfordelningen
Kostnadsandelsskuld

Kostnadsandelssku ld for kreditforsikringen
52 823 48 t97

Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet
UPPRATTANDEAV BOKSLUT

Pi anlisgningstillgingar har gjorts planenliga maximala reswdrdesavskrivningar enligt ndringsskattelagen.AnldggningstillgAngar med en ekonomisk
anvindningstid pi mindre in tre ir har bokforts som kostnader under den rdkenskapsperiod di anskaffningen gjorts.

Loner och arvoden till ledningen
Verkstdl lan de d i rektoren och han s st'il lfo retredare
Styrelsen och representantskapet

Genomsn ittligt personalantal

Personalkostnader

Verkst'dllande direktoren Jukka Rantalas lon och naturaforminer uppgick till 177 372 euro.
Verkstdl lande d i rektorens stdl lforetridares Bo Lundqvi sts lon

och naturaforminer uppgick till 120 366 euro.
Verkstdllande direktorens och hans stillforetridares pensionsilder och pensioner bestdms enligtArPL.

298
ilt
432

t9 985

286
il3
423

r8 80r

PERSONAL OC H MEDLEMMAR AV FORVALTN INGSORGAN EN 2006 2005

NOTER T! LL RESULTATRAKN INGEN

ORDINARIEVERKSAMHET
6vriga intikter
Hyresintdkter 64 373

I t95av

inrikter
intdkter sammanlagt

Finansiella intiikter och kostnader
Dividendintiikter

Frin igarintresseforetag
Rinteintdkter

Fran ovriga
Rdntekostnader

Till ovriga

985

278
I 679

2 r95

9t3

-20

I 038
2 606

2 466

585

-t7
Finansiella intdkter och kostnader sammanlagt 3 088 3 034

DET OVERFORDA KREDITFORSAKRINGSBESTANoeT
6vriga intikter

Overlitelsevinst, aktierna i Garantia

tb

5 725

Beloppen i tusen euro



NOTER TILL BALANSRAKNINGEN

Anliggningstillgingar

Bokfort virde I

Okning
Minskning

Avskrivningar

t.2006

Byggnader
och konstruktioner

4 898

585

Maskiner

och inventarier
2297

462
-39

-680

Ovriga materiella
nyttigheter

233
6

Aktier och
andelar

22093

-t9 936
-442 -27

Bokfort virde 3 l. I 2.2006 5 04t 2 040 2t2

235
25

-27

2 157

22093Bokfort virde l.1.2005
Oknlng
Minskning

Avskrivningar

4 9t9
365

2lo4
I 057

-98

-766386

Bokfort vdrde 3 l. I 2.2005 4 898 2 297 233

2006

22093

Fordringar
Resu ltatregleringar

Rintefordringar
Momsfordringar pi gruppen
Forskottsutgifter
Uppskattad ersittning for hiilsovirdsutgifter
Faktu reringsandel for pensionstianster till FPA

Faktu reringsandel for Arbetspension.fi -tiinsten
Ovriga resultatregleringar

2005

74

235

33

70

838

209
25

t6
287

55
67

854

t47
53

Resultatregleringar sammanlagt I 484 I 479

Aktieinnehav
Antal
Agarandel %

Andel roster %

Bokfort virde
Eget kapital
Rikenskapsperiodens resu ltat

TKPTieto Oy
330

22

33

372
I 045
4 303

Arek Oy
I 400 000

70
20

I 400
4 989
-668

Beloppen i tusen euro

lt



Andringar i eget kapital
Bunden fond
Resultatregleringar
Semesterloneskuld inkl. sociala kostnader 3 172

t9 936

2992

ANSYAR

lnteckning i arrenderitt och byggnad

Belopp som skall betalas for leasingavtal

Belopp som skall betalas nista rikenskapsperiod
Belopp som skall betalas senare

Kopesumman for Garantias aktier ir pi ett spdrrat konto,
diirifrin medlen enligt villkoren i kopebrevet frigors senast 15. 12.2007

387

73

45

Beloppen i tusen euro

Risto Alanko

Kaarina Knuuti

Seppo Maaila

Markku Salomaa

Kari Puro

Jukka Rantala

Verkstil lande di rektor

Helsingfors den 2l mars 2007

Matti Toiviainen

Eila Kaipainen-Perttula

Pekka Korhonen

Petri Mustakallio

Risto Suominen

Kaija Kallinen

Lasse Laatunen

Vesa Rantahalvari
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Vi har gransl<at Pensionssl<yddscenrralens bol<foring, bokslut, verksamhets-
berattelse och forvaltning for rzil<enskapsiret Ll-3 1.12.2006. Styrelsen och

verl<stal lande di rel<toren har u pprattat verlcsamhetsberattelsen och bol<slutet,

som inbegriper balansrikningen, resulcatrakningen, finansieringsanalysen och

noterna till bol<slutet. Efter utford granskning ger vi vart urlarande om bokslu-

tet, verl<sam hetsberattelsen och forvaltningen.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed. Bol<foringen samt
principerna for upprattande av bokslut och verl<samhetsberattelse, innehal-

let i dessa och framstallningssattec har gransl<ats itillrdcklig omfattning for att
fa faststzillt att bol<slutet och verl<samhetsberattelsen inte innehiller vasentli-

ga fel eller brister.Vid gransl<ningen av forvaltningen har vi l<larlagt att styrelse-

ledamoternas och verl<stallande direktorens verl<samhet varit laglig enligr ar-

betspensionslagstiftn i ngen.

Vi framfor som vart utlitande att boksluter och verksamhetsberattelsen
har upprattats i overensstammelse med bol<foringslagen och ovriga bestam-
melser om hur bol<slut och verksamhetsberattelse skall upprattas. Bol<slutet

och verl<samhetsberattelsen ger, pa det satt som avses i bol<foringslagen, rik-
tiga och tillrickliga uppgifter om resultaret av Pensionssl<yddscentralens verl<-

samhet och dess ekonomiska stdllning.Verksamhetsberattelsen overensstam-

mer med bol<slutet. Bol<slutet l<an faststallas och ansvarsfrihet kan beviljas sry-

relseledamoterna och verl<stdllande direl<toren for den rakenskapsperiod som

vi granskat.

Helsingfors den 3 april 2007

Ernst & Young Oy
CG R-sanrfund

Foll<e Tegengren

CGR



Ordforande, verkstallande direktor Kori Puro, Omsesidiga Pensionsforsal<ringsbolaget llmarinen

Vice ordforande, avdelningsch ef KoriVdlimdki, social- och halsovardsministeriet

Direktor Losse Lootunen, Finlands Ndringsliv EK

Direktor Morkku Koponen, Finlands N.lringsliv EK

Direl<tor Risto A/onko, Teknologii ndustrin rf

ExpertJohon Astrom, Finlands Nlringsliv EK

Expert Vesc Rontoholvori, Finlands Ndringsliv EK

Juridiskt ombud Honnu Routioinen, Finlands Ndringsliv EK

Programchef Sinikko Nrjotsoorr, Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf, till I 1.5.2006

Socialpolitisl< sal<l<unnig Petri Mustokollio,

Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC,fran I 1.5.2006

Socialpolicisl< sakkunnig Koijo Kollinen, Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf
Direlctor Morkku Solomoo, Tjansteman naorgan isationen STTK rJ

Jurist Ko//e Rrirsonen, Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf, till I 1.5.2006

Socialpolitisk sakkunnig Pirjo Vodndnen,

Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC, fran I 1.5.2006

Nationalekono m lormo Antilo, Finlands Facl<forbunds Centralorganisation rf

Jurist/ormo Potori, AKAVA rf

Direktor Koorino Knuutl, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf Direktor Seppo Aoltonen. Centralforbundet for lant- och skogsbrulcsproducenter MTK rf

Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland rf Arbetsmarknadsombud Merjo Hirvonen, Foretagarna i Finland rf

Forsdkringsdirektor Eqo Koipoinen-Perttulo, Omsesidiga arbetspensionsforsdkringsbolagetVarma
Overldkare Seppo Mottito, Omsesidiga forsikringsbolaget Pensions-Fennia

Verksamhetsledare Folke Bergstrom, Pensionsstiftelseforeningen PSF rf

Bitradande direktor Honnu Porvioinen, Omsesidiga Pensionsforsal<ringsbolagetTapiola

Overlikare H o nnu Lei nonen, Lantbrul<sforetagarnas pensionsanstalt

Verkstdllande direktor Louri Koivusolo, Omsesidige Pensionsforsakringsbolaget Etera

Avdelningschef H eleno Tapio, Pensionsskyddscencralen

Revisorer 2006
Ernst & Young Oy



Ordforande, kanslichef Morkku Lehto, social- och halsovirdsministeriet
Vice ordforande, statens arbetsmarknadsdirektor Teuvo Metsdpelto, Statens arbetsmarl<nadsverk

Forvaltningsdirektor Kori l.Ahonen, riksdagen
Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland rf

Verkstdllande direl<tor Sokori Tomminen, Rautaruukki Abp
Verl<stallande direktor Gretel Romsoy,Tammet Oy
Direktor Seppo Riski, Finlands Naringsliv EK
Verkstallande direl<tor Veli-Motti Reko/o, Landsbygdens arbetsgivareforbund rf
El<onom Horri Koulumies, Finlands Ndringsliv EK
Forbundsdirektor Heikkr Ropponen,Finlands Ndringsliv EK
Personaldirel<tor Leeno Nurminen, Silja Oyi Abp

Styrelsens vice ordforande Motti Huutolo, Finsl<a Facl<forbundens Centralorganisation FFC r{
Ordforande Jouko Ahonen, Pappersforbundet r{

O rdfo ra n d e Ti nt o Vollittu, Kem ian I i itto-Kem ifacl<et rf
Ordforande Ann Se/rn, Servicebranschens facl<forbund PAM rf
El<onom Mikkofuominen. Finlands Sjomans-Union FS-U rf
Ordforande Mikko Mdenpoo, Tjanstemannaorganisationen STTK rf
Ordforande Risto Piekko. AKAVA rf

Jordbrul<are HonnuAho, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Husmor Terttu Mielikdinen, Centralforbundet for lant- och sl<ogsbruksproducenter MTK rf
Ordforande Holger Folck, Svenska lantbrul<sproducenternas centralforbund SLC rf

Foretagare Morkku Wuoti, PeMac Consulting Ky
Verkstallande direl<tor Olli-Pekko Pehkonen, Otto Pehl<onen Oy

Al<tuariedirektor Pdsi Mustonen, Omsesidiga arbetspensionsforsal<ringsbolagetVarma
Verkstallande direl<tor Ollt-Pekko Loine, Omsesidiga PensionsforsdkringsbolagetTapiola

Verkstillande direl<tor/on-Erik Stenmon, Pensionsforsal<ringsal<tiebolagetVeritas

Verl<stallande direktor Ker1o Piskonen, Yksityismetsatalouden Elal<el<assa Verso

Verkstdllande direl<tor Juho Rontonen, Outokumpu Abp
Koncernchef Ole Johonsson, Wartsild Oyl Abp
Direktor Risto A/onko, Teknologiindustrin rf
Styrelsens ordforande Esko Murto, Huiskula Oy
Bitradande direktor Eevo-Lirso lnkeroinen, Finlands Ndringsliv EK
Forbundsdi rel<tor Kouko Routioinen, Fin lands Niringsliv EK
Direktor Christion Gronvoll, Silja Oyj Abp

Ordforande KoleviVonholo,Trd- och specialbranschernas forbund rf
Forbu ndssekreterare luho ni Solmelo,
Bil- och Transportbranschens Arbetarforbund AKT rf
Socialsel<reterare Erkki Rimpildinen, Servicebranschernas fackforbund PAM rf
Forbundets sekreterare Erik Lindfors, Metallarbetarnas Forbund rf
Arbetsloshetskassedirel<tor TorjoVollinheimo, Finlands Livsmedelsarbetareforbund FLF r{
Generalsekreterare SeppoJunttild, Tjenstemannacentralorganisationen SfTK rf
Verkstillande direktor Morkku von Hertzen, Finlands Ekonomforbund SEFE rf

Husmor Anne Kylmoniemr, Centralforbundet for lant- och sl<ogsbrul<sproducenter MTK rf
Jordbrukare Kyosti Horju, Centralforbundet for lant- och sl<ogsbrul<sproducenter MTK rf
Yrl<esfi skare Heikki Soloko ngos, Fin lands Yrl<esflska rJorbund FYFF rf

Juridisl<t ombud Rrsto Iuominen, Foretagarna i Finland rf
Verl<sta I lan d e d i rel<to r T ii n o Okso I o -Leino, Eri koi skau pan Li itto rf

Verl<stallande direl<tor Losse Heinio, Omsesidiga forsikringsbolaget Pensions-Fennia
Vi ce ve rl<stal la n d e d i rel<to r /o okko Tu omi koski,
Omsesidiga Pensionsforsal<ringsbolaget llmarinen
Verl<stallande direl<tor Aso Ceder, Forsdkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Verl<stallande direktor Kori Puustinen, Liil<ennepalvelualojen EldkekassaViabel<

Verl<st;il I an d e d i re kto r M otti S oljo nl ahti, So n e ra n Eld l<esairi o Direl<tor Helli Solminen. Nol<ias Pensionsstiftelse



Representant fiir ftirsikringsmedicinen

Ovriga medlemmar

Direktor for kompetenscentret Koj Husmon, Arbetshilsoinstitutet Bitriidande overlikare Ari Koukioi ne n, Arbetshdl soi nstitutet

Bitriidande direktor Torjo Holi, Rittskyddscentralen for hilsovirden
Direktor Tellervo Kling,
Forsknings- och utvecklingscentralen for social- och hilsovirden STAKES

Bitrtdande di rektor Nwo Kujolo, Riitaskyddscentralen fo r hilsovirden
Direktor Terhi Ldnnfors,
Forsknings- och uwecklingscentralen for social- och hilsovirden STAKES

Avdelningschel Heleno Topio, Pensionsskyddscentralen

Ko nsultativ a kornrni s s io n e n ftir invali ditets drenden 2 00 6

Ordforande, direktor Nitto Korpiluomo
Vice ordforande, avdelningsch el Pertti Tukio

)urist Jormo Piitiiri
Socialpolitisk expert Koqb Kollinen
Social- och hilsopolitiskt ombud A4ervi Flinkmon
Expert Veso Ro ntoh olvo ri
Overlikare Kori Koukinen
Arbetsmarknadsombud Merjo Hirvonen
Direktor Koorino Knuuti
dverllkare SokoriTolo
Pensionsdirektor Timo Aro
Avdelningschef Perui Tukio
Ve rkst'jl lan de d i rekto r Matti Solja nlahti, ti I I I 5.2. 2006
Pensionsstiftelseombud Lors H ellberg, fran I 5.2.2006
Pensionsdirektor Esko Voinionpiiii, tll 22.3.3006
Pen s ion sd i rekt or Ko ri H d rkonen, t riln 22.3.2006
Pensionsforsikringsdirektor Pen*i Soorimiiki
Bitridande direktor Morjotto Pihlojo
Pensionsdirektor Pentti Mcinnistci

Overliikare An tti Huu non-Seppiitii, tll I 7.5.2006
Forskningsprofessor Jormo ldrvisolo, frin I 7.5.2006
Verkstillande di rektor /ukko l(vekrjs
Avdelningsdirektor Hr,kko Riihimiiki

Sekreterare

Medlemmar

Sekreterare/Ftiredragande

11

Pensionsspecialist Hori Gronlund, torskare Kristiino Tuominen



Ftiretagarnas delegation 2006

O rdforande, verkstil lan d e d i rekto r./ukko Ro ntolo
Vice ordforande, avdelningschef Markku Stvi6

Personlig suppleantMedlemmar
Expert Veso Ro ntoh olvo ri
Verkstillande direktor Ensio Romo
Arbetsmarknadsombud Merjo Hi rvonen
Verksrillande di rektor Mo rkku H olonen
Verkssrllande di rektor Iiino Oksolo-Leino
Ve rkstil lande dir ektor Arjo To m mi
Vice verkstdllande direktor./ori Fors,till 25. 10.2006
Arbetsmarknadsdirektor Eero Lindstrdm, frin 25. 10.2006
Verksamhetsle dare Arjo Lou rilo
Verksrdl lande di rektor Kori Nieminen
Verksamhetsledare Priivi Liedes

I ntressebevakn i ngsdi rektor Mo rkku Kojo
Ordforande Ahti Myllys
Kontaktdirektor Lise-Lotte RoutiuMurros, till 3 l. 10.2006
Marknadsforingsdi rektor Ari Jootinen, lritn 3 I . I 0.2006
Overldkare Moorit Gockel
Verkst'illande di rektor Ko ri Pu usti nen

Expert./ohon
Verkst'illande direktor Aulis Looksonen
Verkstlillande direktor Kouko Agren
Verkst'illande direktor Heikki Kdiiridinen
Verkst'illande direktor Y rj6 Gorski
Verksamhetsledare Miko Rcinkkri
Ordforande Timo Juntti
Ordforande Iimo Juntti
Verkst'illande direktor Aino Hdnninen
Generalsekreterare Markku Yliinen
Generalsekreterare Terhi Aoltonen
Verksamhetsle dare Moni Pi5yry

Taxiforetagare Jo ri Lemmetyinen
Direktor Honnu Torvonen
Direktor Honnu Torvonen
Utredningsman Kimmo Kemppoinen
VerkscCllande di rektor Kori Joutso

Sekreterare
Avdelningschef Mikko Pellinen

D elegationen ftir fcirsiikrin gs tivervaknin gen 2 006
Suppleanter

O rdfo rande, verkstdl lan d e d i rekto r./ukko Ro ntolo
Vice ordforande, direktor Riitto lGrpiluomo

Avdel ni ngschef Morkku Si rviii
I nspektionschef Motti Ruotonen

Medlemmar Suppleanter
Expert Veso Rontoholvori
Vice verkstdllande direktor./ori Forss

Vicehiradshovding Honnele Longinkoski till 29. I I .2006
Vicehiradshovding luomos Ruohonen, frin 29. I 1.2006
ll ordforande Kyostl Suokos
Socialsekreterare Erkki Rimpildinen

)urist Heli Puuro
Direktor Hannu Alonojo
Direktor Moni Corpin
T.f. enhetsd irektor Morkku Riikonen
Enhetsdirektor Keijo Kouvonen
Forsiikringsdirektor Eyo Koipoinen-Pernulo
Bolagsjurist Koiso Forsstrcjm

Bitridande direktor./uho Hokkoroinen, frin 8. I I .2006

Expert./ohon Astrom

)urist Pouliino llmivalto
Vicehiiradshovding Miko Hokkonen
Vi cehdradshov dning Po ovo Monilo
Forvaltningsdirektor Titu Jiirvenronto
)urist larmo Pdtdri
Social- och hilsopolitiskt ombud Meryi Flinkmon
Enhetschef Leeno Lojonder
Planeringsdirekt6r Miko Ahonen
Premiechef Torjo Lomminmdki
Bitrddande direktor Morkus Sovoloinen
Avdel ni ngschel Tiino GriSnqvist
Vice verkstil lande direktor Mo rgolit Sdderholm
Verksrillade direktor Pekko Kontonen
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