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Pensionsskyddscentralen i ktrthet
Pensionsskyddscentraten (PSC) ar arbetspensionssystemets lagstadgade centralorgan och expert pi

arbetspensioner. Pensionsskyddscentralen skdter drenden som ar gemensamma fdr hela pensionssys-

temet, sesom datalager, lT-samarbete, pensionsreformer och ansvarsftirdelningen i frAga om pensions-

kostnaderna. Pensionsskyddscentraten ftjr statistik och bedriver forskning som undertag fdr bedtjm-

ningen av hur pensionssystemet fungerar och vilka effekter reformer kommer att ha. Pensions-

skyddscentralen informerar om pensionerna och ger ocks6 rAd titl enskitda f6rsdkrade. Ur Pensions-

skyddscentralens register kan de ftirsSkrade bestiitla sina egna utdrag. Pensionsskyddscentralen dr

internationellt f6rbindelseorgan i arbetspensionsdrenden. Den fdrmedlar pensionsansdkningar som

inldmnats i Finland till utlandet och svarar pA fdrfrigningar. Pensionsskyddscentralen grundades

5.70.7967.

fora: Tuulikki Rautio
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Verkste I Ia n d e d i rekeo rer-s

oversikt
Den stora arbetspensionsreformen som trdder i kraft

i bcirian av 2005 har som centrala mit att hriia den

genomsnittliga pensioneringsS[dern, h6tta kostna-

derna under kontrol[ och fcirenkla systemet. Arbets-

marknadsparterna avtalade om reformen hOsten

2002.

Enligt en fdrsk enkdt som Pensionsskyddscent-

ralen och Arbetspensionsfdrsikrarna TELA tittsam-

mans gjort kommer de som fdrst stSr inf0r en val-

situation att bete sig ungefdr s6som det antogs i de

bedOmningar som PSC glorde h0sten 2002. Under-

sdkningen gav ocksS vid handen att de fcirsdkrade in-

te kdnner titl reformens innehitl etter sitt eget pen-

sionsskydd. Gamla tankemdnster kan sitta i och det

iir omcijtigt att grira ett genuint val, om man inte kdn-

ner till sitt pensionsskydd ordentligt. Diirfdr miste in-

formationen om reformen och pensionsskyddet 0kas

bide i medierna och pi det individuella planet.

Den tekniska verkstdlligheten av reformen fram-

skrider med stormsteg. Vid fdrfattandet av anvis-

ningar, planeringen av datasystem och 16dgivning-

en har det kommit fram en del detaljer som tarvar

finslipning. Utgiiende fr6n dem gdrs sidana 6ndring-

ar i den redan stadfiista lagen som inte vdsentligen

p6verkar bestdmningen av pensionerna men som gOr

det betydtigt ldttare att verkstiilla lagarna. lag tackar

alla som varit med fiir deras konstruktiva f0rhAlt-

ningssdtt till detta arbete.

Aven kodifieringen av lagarna om pension fdr ar-

betstagare, APL, KAPL och KoPL, har framskridit, om

ocksS inte si snabbt som man 6nnu fcirra viren hop-

pades. Det iir meningen att lagen ska trdda ikraft i

bdrfan av 2007. Det iir viktigt att den stiftas redan

nu, eftersom den nya lagen iindrar fdrsdkringstekni-

ken betydtigt. Den exakta innebdrden av dndringar-

na miste vara klar i god tid fcir att det ska vara mdi-

ligt att problemfritt verkstiilla lagen genast ndr den

tritt i kraft.

Kodifieringen av lagarna har ocksii gett skjuts 6r

datasystemsamarbetet inom arbetspensionssyste-

met. V6ren 2003 avtatades det om att tillsammans

bygga upp ett nytt int.idningsdataregister med tilth6-

rande system. Det innebdr stutet pi den dubbla re-

gistreringen av intidningsuppgifterna. Arbetet inled-

des med Pensionsskyddscentralen som finansidr. I

slutet av 6ret ingicks ett deldgaravta[, genom vilket

man grundade Arek 0y, som bygger upp och skdter

intjdn ingsregistret.

I och med att Arek grundades gjordes en viktig

6ppning. De centrala aktdrerna inom den privata

sektorn dr med i botaget. Det dr mycket gtiidiande att

iiven Kommunernas pensionsfdrsdkring och Stats-

kontoret kom med genast vid starten. I bakgrunden

titt att Arek Oy grundades finns en strirre vision om

mer heltickande samarbete i frAga om de datasys-

tem som kan skdtas gemensamt utan att det under-

griver konkurrensen, som iir en vdsentlig deI av ar-

betspensionssystemet. Ett s6dant viitskcitt samarbe-

te er tilt fcirdel fcir hela fOrtidnstpensionssystemet.

Den strategi som Pensionsskyddscentralens sty-

relse godkdnde hdsten 2002 in0vades dnnu i ffol s6

attverksamhetsplanerna och budgeten fdr 2003 fort-

farande uppgiordes enligt gamla mallar. Under ffol-

6rets lopp giorde avdetningarna upp sina strategier,



i vitka verksamhetsplanerna och budgeten fdr 2004

redan fick en fastare fdrankring.

Syftet med strategin ar att ge Pensionsskydds-

centralens verksamhet en stdrre spiinst och frdm-

ia miits6ttningar och utveckling av verksamheten

tjver avdeln in gsgrdnserna. Den 6verviiga nde ma jo-

riteten av Pensionsskyddscentralens personal an-

ser att strategin gir i ritt riktning. Annu 6terstir
det mycket arbete med att vidareutveckla den och

ge den en stcirre genomstagskraft.

Strategins tyngdpunkt ligger p3 de stora ar-

betspensionsreformerna. De har inneburlt ett

6kat resursbehov sdvdl i hela arbetspensions-

systemet som pi Pensionsskyddscentralen. Pen-

sionsskyddscentralens personatantal och budget har

diirfor ocksi iikat under de senaste Sren ktart mer dn

under tidigare 6r. Nu har de behOvliga resurstillskot-

ten i huvudsak gjorts, om det inte sker betydande

iin d ri nga r i Pensionsskyddscentralens u ppgifter.

Atmosfiiren pd arbetsptatsen h0r titl de viktigas-

te frigorna med tanke pi trivsetn i arbetet och vit-

jan att arbeta vidare ocksd i h6gre itder. Pd Pensions-

skyddscentraten gjordes en arbetsklimatunderscik-

nin g i minadsskiftet novem ber-decem ber. Svarspro-

centen var hdg, vitket visade att folk ir intresserade

av arbetsplatsklimatet och vill ocks6 p6verka det.

Jtimfdrt med andra motsvarande organisationer iir
tillfredsstdttetsen med arbetet altmdnt taget h0g pi
Pensionsskyddscentraten. Starka sidor dr btand an-

nat medarbetarnas positiva upplevelse av sitt eget

arbete, de utvecktingsm6jligheter som arbetet ger

och en lyckad personatpolitik.

Utveckling eftertystes i fr6ga om snabbt och ftexi-

bett beslutsfattande. Aven om vi har gjort framsteg

hdr upplever m6nga att det frjrekommer onddig

byr6krati och att iirenden borde detegeras i h6gre

grad. t 3r miste sdrskild uppmdrksamhet fdstas vid

detta.

Ar 2003 var ett positivt 6r fytlt med arbete ftir Pen-

sionsskyddscentralen. jag framfdr mitt varma tack titt

Pensionsskyddscentratens a lla intressegrupper, fdr-

valtningsorgan och personal.

Jukka Rantala



S€yrelseils

bereftelse

Ar 2003 var Pensionsskyddscentralens 43 verksam'

hetsdr och det sista 6ret av styrelsens treiriga man-

datperiod.

Styrelsen sammantrddde 13 gAnger. Frin och med

2003 teds Pensionsskyddscentralen enligt en strate-

gi med batanserade styrkort, som styrelsen godkiint.

De milnivier som satts f6r f6tlande 6r fdr att lyckas

med framgingsfaktorerna dr en viktig del av Pen-

sionsskyddscentratens verksamhetsplan. Styrelsen

f0ljer genomfdrandet av verksamhetsplanen.

Ett centralt m6[ med tanke p5 Pensionsskydds'

centralens verkan och servicefcirmiga under ir 2003

hdnfcirde sig titt att principen om sista fdrsdkrare (Vil-

ma) friln och med 2004 omfattar iiven pensionsans-

talter inom den offenttiga sektorn. Pensionsskydds-

centralens tldnster och datasystem hade en avg6-

rande betydelse fcir denna reform. De planerade ar-

betena utfcirdes enligt tidsptanen tillsammans med

pensionsanstalterna, och samtid igt sdkerstdlldes ar-

betspensionssystemets frirm6ga att behandla pen-

Pen si o n ss kydd sce ntra len s

verksam hetskostnader

Mili. euro

sionerna entigt den nya lagstiftningen.

Under det gingna iret bidrog Pensionsskydds-

centratens verksamhet titl att trygga att pensionsre-

formen 3r 2005 framskred pi det siitt som bestuten

fOrutsatter. Reformen har som ett viktigt m5t att h6-

ja pensioneringsSldern betydligt frin nuvarande 59

5r. Det har ocksi giorts upp en tidsplan fcir de 6tgiir'

der som behdvs fdr den nya arbetspensionstagen

(TYEL). Avsikten ar att lagen ska trida i kraft i bijr'

ian av 2007.

De tdta reformerna och de 6kade uppgifterna har

ftjrutsatt en betydtig 6kning av Pensionsskyddscent-

ralens personalresurser och kostnaderna fdr kcip av

tliinster fcir uppbyggnad och drift av datasystemen.

Pen si onsskydd scentra len s verksam h ets kostn ader

uppgick sammanlagt till 41,,2 milloner euro. Det in'

nebar en idmfdrbar 6kning pd 8 procent frin 6ret in-

nan. Pensionsniimndens kostnader, 2,2 milioner eu-

ro, har ocksi bekostats ur premieandelen f6r finan'

sieringen av Pensionsskyddscentraten. Personalkost-

naderna inklusive frivilliga kostnader var 17,3 mitio-

ner euro. Tjdnster kdptes fdr 15,5 miljoner euro, i hu-

vudsak av TKP Tieto och Octet.

Behandtingen av iirenden och pensionsdata pi
Pensionsskyddscentralen har reformerats i samband

med infdrandet av principen om sista f0rsikrare.

Ar 2003 frdmiade Pensionsskyddscentraten ocksi

en strukturetl reform inom branschen. Den var med

om att starta uppbyggnaden av ett gemensamt intld-

ningsdatasystem fOr hela arbetspensionsbranschen

och grunda ett bolag som tillhandahiller datasys-

temtidnster som hiinfdr sig titt det. Aktcirerna inom

arbetspensionssystemet undertecknade Arek Oy:s

detd ga ravta [ 77 .72.2003. Pensionsskydd scentra [e n

ar den st6rsta dgaren med 20 procents dgarandel.
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Vid utgdngen av 2003 hade Pensionsskyddscent-

ralen 384 anstdllda. Det var 6tta personer mer dn

6ret innan. I siffrorna ingdr personer som vid 6rsskif-

tet var moderskapslediga etter pi andra ledigheter.

Under de niirmaste 10 dren kommer mer iin en tred-

iedel av Pensionsskyddscentralens personal att ldm-

na arbetslivet. Generationsvdxlingen har frirberetts

genom systematisk personalutveckting. Ar 2003 in-

fOrdes ett nytt 16nesystem som baserar sig pii arbe-

tets sviirighetsgrad och utvdrdering av arbetspresta-

tionen. Ett av mdlen fcir detta ar att stddia den strate-

giska och milinriktade verksamheten.

Vid 6rsskiftet hade Fdrsdkringsaktiebolaget Ga-

rantia 4,7 milioner euro att Sterbetata ti[[ Pensions-

skyddscentraten. Ar 2004 kom m er kred itfcirsd krin gs-

kostnadsandetar ftir ca 5,5 miljoner euro att 6terbe-

tatas titt pensionsanstalterna.

Oversikt over ar 2CO3
Ar 2003 betalades sammanlogt 8,1 miljarder euro i
arbetspensioner inom den privata sektorn. liimfdrt
med dret innan 6kode pensionsutgiften med 0,4 mil-
jarder euro. Den reello 6kningen var 4,5 procent.

Arbetspensionernas antol uppgick i slutet av dr

Pe nsion sutgiften

Mrd. euro

MedeltaI som beskriver pensioneringsdldern

inom den privata sektorn

Alder

60

FOrventad pensioneringstlder

G en o m s n ittse Ider
bland nypensionerade

2003 till 1 184 800. I siffron ingdr allo pensioner som
grundar sig pd pensionstagorens egen yrkesbana,
dvs. dlderspensioner, invalidpensioner och arbets-
l1shetspensioner, och familjepensioner. Antalet nya
pensionervar 103 800.

Sammanlagt betalades 1j,1 miljarder euro i ar-
betspensioner, vilket iir 0,64 miljarder euro mer iin
dret innan. I statens, kommunens och den 1vriga of-

fentliga sektorns arbetspensioner betolodes sam-
manlagt 5,08 miljarder euro.

Pensionerna finansieras till stdrsta delen genom

fdrsiikringspremier som uppbiirs ov arbetsgivare och
orbetstogare. Premieinkomsten fdr arbetspensions-

fdrsiikringen inom den privato sektorn var 8,66 mil-
jorder euro. ltimfdrt med dret innan 6kade premiein-
komsten med ca 3,4 procent. Arbetsllshetsfdrstik-
ringsfonden betalade 0,28 miliorder euro fdr finon-
sieringen av arbetspensionsskydd fdr arbetsl1shets-
tid. Staten bidrog till att bekosto pensionerno till lont-
bruksfdretagore och dvriga fdretagare med 0,43 mil-
jarder euro.

Ansvarsskulden inom den privata sektorn var 54,8
miljorder euro i slutet av dr 208. 1kningen frdn dret
innon vor 3,4 miljarder euro.
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God grundutbitdning, [6ngvariga anstallningar och

kvinnomaioritet kan netecknar Pensionsskyddscent-

ratens persona[. Kvinnornas andeI av personaten ar

79 procent. Hela 44 procent av personalen har aka-

demisk examen.

Medetiildern dr 45 Ar och personalomsdttning-

en 4,4 procent. Tiugo6tta personer fAr detpension,

stirrsta delen av dem iir deltidspensiondrer. Slu per-

soner gick i 6tderspension. Tolv anstdttda var pA

barntedigheter, fem alterneringslediga och fem del-

tog i arbetsrotation.

Vid slutet av berdttelsedret var antatet anstdllda

388, varav 18 pA viss tid. Omrdknat till 6rsverken var

personalantalet 346. Under berittetseAret anstdl[-

des 64 personer titt, varav 37 stadigvarande. Dessut-

om fanns det 18 sommarpraktikanter.

Nina Poutioinen G er enarrorsvAxLr NG FORB EREDS

Pensionsskyddscentralen har fdrberett generations-

vdxlingen genom att effektivera inskotningen av nya

anstdttda och utbitdningen. Fdr ett par 6r sedan infdr-

des PSC-examen, som dr ett ett6rigt yrkesinriktat

utbildningsprogram f6r hela personaten. Det har som

mit att vidga och uppdatera deltagarnas kunskaper

om Pensionsskyddscentralens uppgifter och rol[. Den

fOrsta gruppen stutfcirde sina studier i april och en ny

grupp har redan kommit i g6ng.

Personalkostnader (tusen euro)

Ldner

Pensionskostnader

0vriga l6nebikostnader

Frivitliga personalkostnader

72 674

2 666

699

1 086



En kompetenskartldggning inleddes genom att

definiera PSC:s kiirnkompetenser. Avdetningarna

gjorde en kompetenskarttiiggning av nutdget och ut-

vecklingsbehoven inom sitt eget omrdde.

De anstdllda har fdrkovrat sig i grunderna fdr pen-

sions- och sociatfrjrsdkringen, berdkningen av APL-,

StPL- och KomPL-pensioner, uttiindska pensions-

iirenden, Vitma och arbetspensionsreformen. Ytter
ligare kursteman var bland annat chefskap, presen-

tationstekn ik, kundservice, processer och prolektar-

bete, webbtexter och effektiv Iiisning. Dessutom stu-

derades svenska, engelska, tyska och franska.

De datatekniska fiirdigheterna fOrbattrades pii

milnga olika kurser. Btand annat inteddes anviindar-

utbildn in g fdr H u mmin gbird-program m et pA hdsten.

Examina avtades livtigt. Ca L0 procent av de an-

stdtlda pii PSC studerade fdr nAgon yrkesinriktad

etler postgraduat examen.

Antalet kursdagar per anstdlld var i genomsnitt

8,2.

Mru nesunsER F0R nnaersxALsnr'r

Fciretagshdtsovirden har som m3[ att ta fram verk-

samhetsformer som pd ett dvergrlpande siitt friimjar

arbetshiitsan. Atgerderna ska ftirbiittra sivdI perso-

nalens kraftresurser som arbetsmillcin och arbetsge-

menskapen. I arbetshdlsoplanen beaktas heta det

vida fiitt som arbetshalsa utgdr.

Arbetsfysioterapiverksam heten in [eddes i ny form

hcisten 2003. Arbetsfysioterapeuten utgdr en fcir-

stdrkning av fdretagshiilsovirden i egenskap av ex-

pert pi rehabilitering, den fysiska belastningen iar-

betet samt belastningen pi hSllnings- och rOrelseor-

ganen och hjdrtat och cirkulationsorganen. Arbetsfy-

sioterapeuten dettog i ptaneringen av rehabilitering

och genomfOrandet av rehabititeringsiltgiirder samt

utvecktingen av ergonomin och arbetet.

Under berdttelseAret genomgick 99 anstdttda en

hdlsoundersokning, 39 i samband med rekrytering-

en och 57 ftjr att de uppn6tt en viss 6tder. Arbetsfy-

sioterapeuten karttade 49 anstdtldas kondition. M6-

let iir att rehabiliteringsbehov ska upptiickas och

verksam het fbr uppriitth6[[a nde av arbetsformAga n

sattas in lett sA tidigt skede som m6ltigt. Som md-

tare anvdndes lnstitutets fdr arbetshygien arbetsfdr-

migeindex och frigeformuliir samt fdretagets egna

frigeform utdr.

Den interna rehabi literin gsverksam heten utveck-

tades. Pd hcisten inledde fysioterapeuten skriiddar-

sydd rehabititering fOr 48 anstdttda. I yrkesinriktad

rehabllitering deltog tre personer och i FPA:s an-

sta ltsrehabi literi ngsperioder fem personer. En grupp

hade en konditionsfrdm,iande kurs pA rehabititerings-

anstalten Peurunka. Dessutom fick anstdllda som

kom tittbaka efter lAngvarig sjukskrivning aktivt stOd

fdr 6te196ngen titI arbetet.

Fdr personaten ordnades f0retdsningar med temat

"Hur ta upp svdra saker", som handtade om mobb-

ning och psyklskt vAtd. Fdr dem som ville sluta rci-

ka ordnades en avviinjningskurs. I verksamheten fdr

att uppriitthitta arbetsfdrmAgan ingick ocks6 en mo-

tionsutfird till Sotvalla.



Ett gemensamt intj aningsregister
effektivera r a rbetet

och sparar kostnader

Pensionsskyddscentralen och centrala arbetspen-

sionsanstalter inom den privata sektorn startade 6r

2003 ett omfattande arbete fcir utveckting av data-

systemen med ansenliga kostnadsbesparingar som

mit. Tidigt p6 hdsten undertecknades en avsikts-

frirktaring med PSC:s pretimindra utredningar som

underlag. I december besldt ocksd pensionsanstat-

ter inom den offentliga sektorn att delta.

MAtet iir att 6stadkomma det ur a[[as synvinkel

bdsta och mest ekonomiska sattet att sk6ta den in-

vecklade datakommunikationen och datalagringen

som hdnfdr sig till arbetspensionerna med siktet

instiillt tAngt in i framtiden.

Reformen giller det sA kattade intidningssyste'

met, ddr uppgifterna om alla inkomster som p6ver'

kar den framtida pensionen och arbetsgivarnas ar-

betspensionsfcirsdkringspremie [agras. F6r ndrva-

rande sparas motsvarande uppgifter bide i pensions-

anstalternas egna register och i PSC:s centralregis'

ter. Efter slutftjrt prolekt undviker man dubbelarbe-

tet, vilket innebir kostnadsbesparingar och stdrre

arbetseffektivitet. Med den datateknik som fanns

tiltgiinglig under arbetspensionssystemets fOrsta 3r

var det inte ens mdjtigt att bygga upp s6dana system

som nu iir m6[et.

I det nya intjiiningssystemet hittas uppgifterna

si att alla pensionsanstalter med samma fdrutsdtt-

ningar fAr tittg6ng titt de uppgifter som inom det de-

centraliserade arbetspensionssystemet har samtats

in om de fdrsdkrade. DA kan varje pensionsanstalt

i egenskap av den anstalt som sist fcirsdkrat en ar-

betstagare fdre pensioneringen snabbt och utan be-

svdr rdkna ut pensionen pA basis av uppgifterna i

systemet.

SAMARBETE GAGNAR ALLA

Aren 2005 och 2OO7 trdder de stdrsta pensionsre-

formerna under arbetspensionens historia i kraft.

Dessa reformer skulle i vitket falI som helst ha stiittt

krav p5 ombyggnad av datasystemen pi pensions'

anstalterna. I och med att arbetet nu gdrs tillsam-

mans gagnas a[[a.

I oktober i fjot grundade Pensionsskyddscentra-

len ITPAL Oy fdr att leda det praktiska arbetet. I de-

cember dndrades bolagets namn till Arek Oy. Samtli-

ga f0retag som bedriver motsvarande lagstadgad ar-

betspensionsfcirsdkring har m0itighet att bti detiiga-

re och kunder hos botaget. Det dr ingen fdrutsdttning

fcir verksamhet inom branschen att kcipa tiinster av

botaget. De som stannar utanfdr kan fortfarande fi

/iJirr 1ir-jl:r r ltl; i; :::rt-.: :'r I r::lt:l/,
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motsvarande tjdnster hos Pensionsskyddscentralen,

pa samma sdtt som idag.

Arek 0y:s uppgift iir att koordinera uppbyggnaden

och anskaffningen av datasystem. Det egentliga ar-

betet utfdrs av programvaruleverantrirer utgiende

frin an budstiivlingar.

U ppbyggan det av i ntf iin i ngssystem et ha r kom mit

raskt igiing. Ett avtal om den funktionetta definitio-

nen av det ingicks med TietoEnator FinanciaI Solu-

tions Oy i slutet av september. Atta definitionspro-
jekt, ca ett tiotal, hade kommit viil iging fdre 8rs-

skiftet.

Utvecklingsmiljdn och den tekniska arkitekturen

f6r intjiiningssystemet planeras och byggs av det in-

ternationella bolaget Accenture, som hdr tilt de sttjrs-

ta inom branschen. Det genomfor projektet i tillsam-

mans med Meridea Financial Software Oy, som har

tiltg6ng till en cippen, standardiserad i2EE-teknolo-
gi som har testats i produktionsbruk och som ldmpar

sig fdr detta arbete.

Juha Lanne
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lnom b6de den privata och den offenttiga sektorns

arbetspensionssystem pAgick 6r 2003 flera stora

reformprofekt med verkningar t6ngt in i framtiden.

Pensionsskyddscentralen gforde en expertinsats I

samttiga i sin egenskap som lagstadgat centrator-

gan f0r arbetspensionsskyddet inom den privata

se kto rn .

Det mest bridskande uppdraget var att genomfd-

ra den si kallade principen om sista f6rsiikrare (Vil-

ma). Det innebdr att besluten om arbetspensionsan-

sdkningar i heta arbetspensionssystemet behand-

[as i samarbete si att endast en pensionsanstalt tar

hand om pensionsbestutet och pensionsutbetalning-

en ocksA om den fdrsikrade har arbetat bide inom

den privata och inom den offenttiga sektorn.

lcke-pensionerade 1 8-64-6ringar med

pensionsritt 3 1.72.2002

Alla pensionsanstatter bortsett fr6n Fintands

Bank, Alands landskapsstyretse och ortodoxa kyrkan

kom med i Vitma.

SERVTcEN rOneArrnes

Pensionssrikanden fir beslutet om heta sin pen-

sion fr6n en och samma pensionsanstalt, med niigra

undantag. Denna pensionsanstalt betatar ocksi

ut heta pensionen. Ftjr beslutet rdknar varie pen-

sionsanstalt ut sin egen andel av pensionen och

bekostar ocksi den pension den fonderat. Pen-

sionsskyddscentralen utfdr ansvarsf6rdelningen,

dvs. reder ut kostnadsandetarna mellan pensions-

a n sta [tern a.

Vilma infdrdes planenligt och sA gott som prob-

lemfritt 7.7.2004, di tagstiftningen om den triidde

i kraft.

Ar 2OO4 utbetalas uppskattningsvis niistan

20 000 Vitma-pensioner. Antalet dkar snabbt under

de ndrmaste 6ren.

Vitma fdrbdttrar och fdrenklar betjdningen av

pensionssdkande. De kan skdta atla pensionsdren-

den fr6n ansOkan till utbetalning med en och sam-

ma pensionsanstalt. Hela den mAnattiga pensionen

betalas ut p6 en gAng pA samma utbetalningsdag.

Pensionsanstalterna undviker i sin tur 6vertappan-

de arbete.

Principen om sista fdrsdkrare dr en stor utmaning

for kundtjansten. Detaljkompetensen i friga om pen-

sionslagarna bide ftjr en privata och den offenttiga

sektorn fcirbiittras hela tiden genom utbitdning si att

kunderna om nigra 6r i regel fAr svar pi sina friigor

#l.ru
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hos den pensionsanstalt som ger pensionsbeslutet.

Endast i undantagsfall utreds frigan av nSgon annan

iin Vilma-anstalten.

VALr0nernerr rcinerne

lnom den privata sektorn har pensionerna fr6n

borjan, dvs. fr6n och med 1962, utbetalats av den

pensionsanstalt som ftjrsJkrat den sista anstiitl-

ningen.

FrAgan om att utbetala alta arbetspensioner tilI
pensionstagaren pi en ging fr6n en pensionsanstalt

dryftades for forsta gingen redan pi 1970-tatet.

Arbetsmarknadsorganisationerna avtalade om

principerna fdr Vilma 5r 2000. Riksdagen antog Vil-

ma-lagarna 6ret diirpi och kommunerna och staten

kom med. Sin sluttiga utformning fick lagarna 2003.

Di ansl6ts ocksi evangelisk-lutherska kyrkans pen-

sioner och FPA:s personalpensioner till Vilma.

PSC utfdrdade tilliimpningsanvisningar om Vilma i

december iflot. Fdre det hade det ordnats utbitdning

fcir pensionsanstalternas anstiillda om titldmpning-

en av Vilma och om datakommunikationen.

Riitta Lindstrdm
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Till Pensionsskyddscentralens viktigaste uppgifter

hdr att utfiirda anvisningar titl pensionsanstaLterna.

Storsta delen av anvisningarna, som uppgors i tiotal

varje 6r, giiller tittiimpningen av pensionslagarna.

Syftet med anvisningarna iir att fOrenhetliga titliimp-

ningspraxis pi olika arbetspensionsanstalter.

Lagiindringarna vid pensionsreformen 2005 med-

fijr en stor cikning av behovet av anvisningar, lik-

som den planerade sammanslagningen av Iagarna

om pension f0r arbetstagare 3r 2007. Om anvisning-

arna dA fortfarande uppgjordes pi samma satt som

fijrr, skutle man bli tvungen att gdra om anvisningar-

na helt och hAllet. Det iir mdjligt att undvika, ndr cir-

kulSrutvecklingsprojektet, som inteddes 2002, slut-

fOrs viren 2004.

Efter det skrivs atta nya tittiimpningsanvisningar

och meddetanden fijr att tdggas ut pi ndtet. De ut-

gdr en del av PSC:s lagtjiinst, vilket innebiir att an-

vdndarna samtidigt har tittgAng titt sdviit giillande lag

som ti llii m pn i n gsanvisn i n gar och riittspraxis. Distri-

butionen av papperskopior kommer s6 sminingom

att upphdra.

Projektet htjr titt dem som pensionsanstalterna

mest vantat p6. Battre betiiining for anviindarna ar

darfdr ett viktigt mAt. Anvdndarnas 6nskemel tiltmo-

tesgAs genom att titliimpningsanvisningarna kom-



mer att finnas till hands i reattid, snabbt och enkett.

Anviindarna hittar atttid den aktuetta informationen

pi niitet. Om lagen ettertolkningen iindras, uppdate-

ras informationen i anvisningarna omg6ende.

Cirkutiirprojektet har framskridit som ftera avdel-

ningars stora gemensamma projekt. Under berdttel-

searet har man i synnerhet fokuserat pA att ptanera

och definiera innehiillet, bygga upp miljon och pro-

cessen fdr testning och produktion, intervjua an-

viindarna och ldra sig hur man skriver fOr natet.

Der rrrenrlrroN ELLA ANSOKN r NGSTRAFIKEN

UTVECKLAS

De internationeIta pensionsdrendenas andel trkar

stdndigt. I mal fdr Europeiska unionen tio nya med-

lemstiinder. Av dessa har Finland frin fcirut en Over-

enskommelse om social trygghet med Esttand,

Letttand och Litauen.

Pensio nsskydd sce ntra [e n 6 r fcirbi n d e lseo rga n m el-

lan det finliindska arbetspensionssystemet och pen-

sionssystemen i de bvriga EU-liinderna.

I dess behcirighetsomride ingir btand annat att

formedta i Fintand bosatta pensionsstikandes pen-

sionsansbknin gar och intyg om fcirsd krin gsperloder

titI de andra medtemsstater diir siikanden har arbe-

tat. Ndr pensionsbesluten har fattats i de otika ldn-

derna, g0r PSC en sammanfattning av besluten och

skickar den titt stikanden. PSC sk6ter ocks8 regress-

krav och -betatningar i fr6ga om dverlappande so-

cialftirsdkringsfdrm6ner mellan socialfdrsdkrings-

anstalterna i Finland och utomlands.

Ovanniimnda uppgifter skijts av avdelningen for

utliindska pensionsiirenden som grundades och om-

organiserades vid iirsskiftet. Syftet tir att effektive-

ra skdtseln av den internationella ansdkningstrafi-

ken och stiirka kunnandet i pensionsdrenden bland

annat genom att bredda och fOrdiupa de anstiilldas

specialkom petens.

Pensionsskyddscentralen har systematiskt ut-

vecklat pensionsansdkningstrafiken genom att ut-

nyttia datatekniken vld ifyttandet av EU-pensionsan-

sdkningsbtanketter. MAtet iir att minska det manuel-

[a arbetets andeI och ftirsnabba handldggningspro-

cessen. Ansdkningsprocessen utvecktas ocksa me-

ra vidstriickt mellan PSC, FPA och de inhemska pen-

sio n sa n sta lte rn a.

Tekniska kommitt6n som ar understdlld EU:s Ad-

ministrativa kommitt6 planerar det elektroniska in-

formationsutbytet och automatiseringen av den pro-

cess med vilken den sociala tryggheten verkstii[[s

meltan medlemsldnderna. Pensionsskyddscentra-

[en medverkar som medlem i kommitten. Arbetet

framskrider dock tingsamt, eftersom aktrirerna dr

mEnga.

Pensionsskyddscentralen har ddrf6r bOriat bygga

upp egna bilaterala e-postfdrbindetser. Under berdt-

telse6ret togs en skyddad e-postfdrbindelse i bruk

mettan PSC och FPA och Sverige. Den skyddade e-

posten nAr utdver Riksfdrsdkringsverket alta ldnsfor-

siikringskassor i Sverige.

,liiM$]W
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Senvrcen r HEMLANoeT 2003

Pensionsutdrag titl de fcirsdkrade 431 7OO

Fcirteckningar 6ver fdrvdrvsarbete genom

arbetspension.fi-tiansten 69 600

Registerutdrag tilt APL-anstalternas

utdragstldnst 70 800

Registerutdrag till pensionsanstatterna t 974 000

Registerutdrag tilt myndigheter 82 750

Registrerade pensionsbeslut 481 2OO

- i siffran ingir 111 300 bestut om kompensation

fcir fotkpensionens basdeI

Registrerade pensionsansdkningar 747 9OO

Pensionsutrdkningar till fdrsdkrade 1 000

Ridgivningsbrev till fcirsdkrade 11 310

Rildgivn ingssamtal

Bescik

Utredda a nstd lln i n gsfcirhi tlan den

lnternet16dgivning

Bescikare pi arbetspension.fi

67 500

3 280

7 070

2 220

230 000
Pirjo Koponen

iir
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Utbitdning f6r
pen sionsa nstalterna
- Kurser 59

- Deltagare 3 074
- Kursdagar 3 735

Utbitdning
ftir FPA

- Kurser
- Deltagare
- Kursdagar

Utbildning fiir andra

sam manslutni ngar
- Kurser 36

- Deltagare 1 283
- Kursdagar 874

36

774

808
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Urur osrlANsrER

Ansdkningar om uttdndsk pension

Ri d givn in gsb rev

Ridgivn ingssa mtal

Registrerade utldndska pensionsbestut

lntyg 6ver fcirsdkringsperioder

Betalning av retroaktiva pensionsposter

Avgtiranden om fdrsdkring av

utla n d sa rb ete

Registreringar av utldndska

soc ia lfci rsd krin gsin tyg

EU-tjdnstemdns anscikningar om

6verfdring av pensionsratt

Ovenvnrrrne

Overvakningsfatl, APL

- tvingsfdrsdkringar

lnspektioner hos arbetsgivare

0vri ga APL-dvervakn ingsfa I
Overvakn i n gsfa tt, FriPL

- tvingsf0rsdkringar

- tecknat f6rsdkring sldlv

Riitt att inte teckna ftirsikring

Overvakning av befriade frin

fdrsdkri ngsskyld i gheten

Rec rsrnen

Pensionsskyddscentralens register anvin d s frir ad m in istra-

tionen av arbetspensionsskyddet och de kontakter med

andra pensionssystem som behOvs f6r verkstdtligheten av

arbetspensionssystemet.

De viktigaste registren och deras inneh6[t:

Person registret: person- och ad ressuppgifter

F6rvirvsarbetsregistret: uppgifter om APL-, SjPL-, KAPL- och

KoPL-anstdllningar, LFciPL- och FtiPL-verksamhet, befrielse

fri n skytd igheten att teckna fciretagarfdrsdkring, arbetspen-

sionstilldggsdagar, StPL-, KomPL- och KyPL-anst6[ningar,

anstdtlningar pi Fintands Bank och Folkpensionsanstatten.

Pensionsregistret: beslut om arbetspensioner och rehabiti-

teringspenningar och uppgifter om utldndska pensioner

Pe n si o n so rd n i n gs re gi st ret: A P L- a rb ets gi va rn a s p e n s i o n sfd r-

sd kringar, m in i m iskydd och registrerat ti ltiiggsskydd

Ansiikningsregistret: an hdn gi ga och avstutade pensionsa n

s0kn i ngar

Arendehanteringsregistret: uppgifter om hur utredningar
framskrider inom otika arbetsenheter pi Pensionsskydds-

centralen, uppgifter om handlingar som hdnfdr sig titl pen-

sionsansdkan, besvdr som iir anhdngiga vid pensionsndmn-

derna och fdrsdkringsdomstolen och bestut gdllande dem,

uppgifter om ersattningar enligt lagen om olycksfallsfdrsdk-

rin g, trafi kfcirsd kri n gslagen och m ititi rskadelagen.

6 520

730

27 1,50

14 000

10 600

520

5 540

690

730

700

250

250

4 500

5 550

350

1 400

270

1/850
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Pensionsutgiftens och de totala socialutgifternas
andel av bruttonationalprodukten

Pensionsutgiften i procent av 16nesumman

inom privata sektorn
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Personer i fcirvdrvsaktiv Slder inom den privata

sektorn vid slutet av 6ret
Pensioner inom den privata sektorn vid
slutet av 6ret
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Pensio nsa nsta ltern as

verksamhet 2OO3

Pensionsanstalter 3 1.1 2.

Fdrsdkrade 37.72.
Pensioner 37.72.
Beviliade pensioner antal
Premieinkomst mitj.€
Pensionsutgift miti.€

Ansvarsskutd 31.12. miti.€
Medelpension 37.72. €/mAn
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5 877

49 859

707

7

90 000
t54 900

74 348
480

730
4 100

392

1

60 000

3 700
t 286

99

t5
234

365

7

7 000
8 700

685

54

92

437

885

10

170 000
100 500

I 728

538

682
746

567

7

90 000
274 600

10 660
729

582
24

225

55

1 600 000
1 184 800

703 849
8 650

7 978
54 800

554

Antalet pensioner 31.12

Atderspensioner
lnva Iid pension er

Arbetsltjshetspension er

Deltidspensioner
Familjepensioner

1999

518 800
205 800

50 700

9 500

227 800

2000

632 200
202 700

53 000
13 500

224 700

2001

646 600
199 000

56 700
76 700

225 800

2002

667 500
197 800

56 400
23 400

227 700

2003

679 000
197 000

54 600
24 600

229 600

Samttiga 1 707 700 1,725 500 1 145 800 1 166 800 1 184 800

Pensionsutgiften, m ilj.€

Alderspensioner
lnva lid pension er

Arbetsl6shetspensioner
Deltidspensioner
Fa m ilie pe n sio n er

1999

3 455

7 525
458
48

732

2000

3699
1 508

503

73

758

2001

4 066
7 532

550

97

800

2002

4 479

7 556

600

136

836

2003

4 765

7 592
590

770

862

Samtliga 6 278 6 547 7 045 7 556 7 978

I siffrorno ovan ingdr tiven registrerat tilliiggspensionsskydd. Premieinkomsten och ansvarsskulden tir uppskattningor.

),1



Arbetspensi o nspen ga rna

2 670

I
5 500

* +

Arbetspensionsanstaltenr.r 9 400

Et,l*i.;;41i i rliiio;;er r:r:r
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Resu ltatrd kn in g

ORDINARIE VERKSAMHET

lntekter
Kostnadsan delar
Finansiering av pensionsniimnden

0vriga intdkter

1 253 557
7 253 763

272

7.7.-31.72.2003

40 509

-47 159

7 774 325
7 773 93)

-392

-75 023

7.7.-37.72.2002

38 234

-39 997

41 186
-2 777

1 500

36 422

1 812

Ansvarsfiirdeln ing
I ntdkter
Kostnader

Overfdring till nasta period

Kostnader

KOpta tianster
Persona lkostnad er

Ldner och arvoden

Pension s kostn ad er

Ovriga tdnebikostnader
Avskrivn ingar

0vriga verksamhetskostnader

-12 808
-2 666

-699
-1 098
-7 478

-13 015
-2 696

-794

-7 796
-7 267

-16 470

Resultat fiire finansiella poster och skatter

Finansiella intiikter och kostnader
Avkastning av placeringar btand bestiende aktiva
Rdnteintdkter
Riintekostnader

775
545

-3

-650

7 257

7 844
843

-7

-7 757

2 680
Resultat fiire skatt

I n kom stskatt
Ovriga direkta skatter

-207
-400

607

-607
5)5
388

923

-923

Den ordinarie verksamhetens resultat 00

oer 0vrnr0nol rnrormrstAl oEt
I ntiikter
0verskadeskydd

Kostnader
Aterbiiring av kostnadsandetar fdr kreditfdrsdkringen
Ovriga kostnader

-5 814

5 8r4

-5 8L4

-4 977
-72

4 981

-4 983

Klarering av iiverskottet
Betatningar frSn Garantia

Aterbdringar titl pensionsanstalterna

Aterbdringar titl Garantia

Overfriring ti[[ nesta period

6706
-4 467

-239
-2 000

19 086

19 086

Resultatet av skdtseln av bestlndet 0 0

)/

beloppen i tusen euro



Ba la nsra kn ing
AKTIVA

3L.72.2003 37.72.2002
Bestiende aktiva
Materiella tillgingar

Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier

Ovriga materiella nyttigheter
PigAende nyanltiggningar

3 654
2 062

262
52

3 892
2 224

273

6 030 6 389

Aktier och andelar
Aktier och andelar 22 598 27 798

Rtirliga aktiva
Fordringar

Ldnefordningar

Overskadeskydd fr6n Garantia

0vriga fordringar
Resu ltatreglerin ga r

2 061
4 09t

3

2 501
106

79

4744
1

7 743
Utjti m n i n gsa n d ela r frir a nsva rsfdrd eI n r ngen I 762

7 322

6 567

70 736Kassa och bank

44 772 4L A90

PASSIVA

31.72.2003 37.72.2002
Eget kapital
Ovriga fonder

Bunden fond

Resuttat frdn tidigare rdkenskapsperioder
Rdkenskapsperiodens resultat

79 936
0

0

79 936

0

019 936 79 936

Frimmande kapital
Lingfristigt

Kostnadsandelar fdr kreditfdrsikringen
Kortfristigt

Skutder titl leverantOrer

Ovriga skutder
Resu ltatregleri ngar

Utiiim n i n gsandela r fdr a nsvarsfd rdeln i n ge n

454 26

4 775
2 t16
2 940

4 284
7 266

2 670

704
11 898
4 706

Kostnad sande lssku Id

Kostnadsandelsskuld ftir kreditfdrsiikri
I 926
5 625 24 322 24 928

44712 44 890

beloppen i tusen euro
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Noter ti=l bokslutet

UppnAruroe Av BoKSLUT

Pi antiiggningstillgingarna har gjorts ptanenliga maximala restvardesavskrivningar entigt ndringsskattela-

gen. Antdggningstittgingar med en ekonomisk anvdndningstid pi mindre dn tre 6r har bokfdrts som kostna-

der under den rdkenskapsperiod di anskaffningen giorts.

Enligt en lag som stadfdstes 30.72.2002 tcisgfordes pensionsndmnden och dess beredningsbyri frin Pen-

sionsskyddscentraten och bitdar numera en sidlvstdndig iuridisk enhet. Ar 2003 ansvarade Pensions'

skyddscentraten ftjr finansieringen av pensionsndmnden.

PERSoNAL ocH MEDLEMMAR I FORVALTNINGSORGANEN 2OO3 2002

Ldner och arvoden till ledningen

Ltiner och arvoden till f6rvaltningsorganen

Genomsnittligt personantat, Pensionsskyddscentralen

Personalkostnader

564
103

385
76 773

636
704
372

16 505

NorER Tr LL nesuttlrnAxN tr,tc EH

0vriga intikter
Hyresintiikter

Fdrsiiljning av t,anster

0vriga intdkter

360

725
415

887

577
474

Ovriga intdkter sammanlagt 1 500 7 872

Finansiella intfi kter och kostnader

Dividendintiikter
Fr6n iigarintresseftjretag

Ranteintakter

Frin iigari ntresseftiretag

Frin dvriga

Rentekostnader

Till 6vriga

7t5

2

543

-3

7 844

5

838

Finansiella intakter och kostnader sammantagt I 257 2 680

beloppen i tusen euro
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NOTER TILL BALANSRAKN INGEN

An Iiiggn in gstillgdn gar Byggnader

och konstruktioner
3 892

747

Maskiner

och inventarier

2 224

652
-727
_687

0vriga materielta

nyttigheter

273

15

Aktier och

andelar

27 798
1 400

Bokfdrt viirde 7.7.2003
0kning
Minskn ing
Avskrivn 385 26

Bokftirt viirde 37,12.2003 3 654 2 062 262 22 598

Bokfdrt viirde 7.7.2002
0kning
Minskning

Avskrivningar

Bokfort viirde 37.72.2002

3 408

973
2 005
1 088

-727
-7 42

2 224

47
257

27 1.98

-429

3 892
-25

273 27 198

Fordringar

Linefordringar som f0rfatler om mer an ett ar
Aktiva resultatregteringar

Momsfordringar pA gruppen

U ppskattad ersattning fdr hitsovardsutgift er

Fa ktu re ri n gsa n d el f<ir pe nsio nstliin ster ti ll FPA

Fakturering

0vriga aktiva resultatregleringar

2003

76

2002
47

806
57

798
796

44

737
54

770
727

67

Aktiva resultatreslerinear sam man last 2 501 1 743

Aktieinnehav Fdrsd kringsa ktie-
bolaget Garantia

28 800

48

48
79 9)5
42 96)

2 938

TKP Tieto Oy Arek Oy Octel Oy

Antal
Agarandel o/o

Andel rOster %

Bokfdrt viirde
Eget kapital

Rdkenskapsperiodens resultat

330
22

33

372

6 792

3 074

1 400 000

20
20

1 400

15 000
7),7
7),7
505

4 598
1 183

beloppen i tusen euro
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Aterbiringar av kostnadsandelar ftir kreditfdrsfl kringen

Aterbiiring 2004 5 625

454Aterbiirin efter 2004

rbiiring av kostnadsan delar f6r kred itfOrsii krin gen sa m man [a gt 6 079

Passiva resu ltatregleringar
Semesterltineskuld inkt. sociala kostnader

0vriga passiva resultatregleringar

2003

2 640
300

2002
2 657

73

Passiva resultatregleringa r sammanlagt 2 940 2 670

ANSVAR

Totatt ansvar fdr det till Garantia 6ver[6tna kreditf6rsiikringsbestdndet

lnteckning i arrenderatt och byggnad

Belopp som skall betalas f6r [easingavtal

Belopp som ska[[ betalas nesta rakenskapsperiod

Belopp som skall betalas senare

80 205

387

729

755

beloppen i tusen euro

Helsingfors den 17 mars 2004

Kari Puro Kari Viitimiiki

Eiia Kaipainen-Perttula Kaiia Kaltinen

Kaarina Knuuti Markku Koponen

Lasse Laatunen Seppo Mattita

Risto Suominen

Jukka Rantata

Verkstdllande direktdr

Folke Bergstrdm

.lussi Kallio

Leila Kostiainen

Sinikka Niiiitsaari



Rev is io n s b e rette lse

Vi har granskat Pensionsskyddscentratens bokf6ring, bokslut och fOrvaltning fdr rikenskapsiret 1.1.-

37.72.2003. Bokslutets som upprittats av styretsen och verkstdilande direktoren omfattar verksam-

hetsberdttelsen, resultatrikningen fdr den ordinarie verksamheten och kreditfdrsdkringsverksamheten,

batansrdkningen och noterna till bokstutet. Efter utfdrd granskning ger vi vArt ut[6tande om bokslutet och ftjr-

valtningen.

Ernst & Young har under rdkenskapsiret ombesOrjt Overvakningsrevisionen av Pensionsskyddscentralen.

Vi har tagit del av en separat berdttelse om revisionen daterad 77.3.2004. Granskningen har utfOrts i entighet

med god revisionssed. Bokslutet, redovisningsprinciperna, innehAllet i bokstutet och framstS[[ningssdttet

har hdrvid granskats i tillriicktig omfattning ftjr att fd faststiillt att bokslutet inte inneh6[[er vdsentliga fel eller

brister. Vid granskningen av fdrvaltningen harvi klarlagt att styrelseledam6ternas och verkstd[[ande direkt6-

rens verksamhet varit lagtig entigt arbetspensionslagstiftnlngen.

Vi framf6r som vdrt utlitande att bokslutet har upprdttats i Overensstdmmelse med bokfciringslagen och

Ovriga fdreskrifter om hur bokslut skatl uppriittas. Bokslutet ger, pi det sdtt som avses i bokfdringslagen, en

rdttvisande bitd av resultatet av Pensionsskyddscentralens verksamhet och dess ekonomiska stiittning. Bok-

stutet kan fastst6llas och ansvarsfrihet kan bevitjas styrelsetedamOterna och verkstdllande direkttiren frir den

rdkenskapsperiod som vi granskat.

Helsingfors den 30 mars 2004

Ernst & Young Oy

CGR-samfund

Tilintarkastusrengas Oy

GRM-samfund

Folke Tegengren, CGR Tom Turia, CGR
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Kori Puro Kari Viilimiiki Lasse Loatunen Markku koponen Jussi Kallio Sinikka Nriritsaari

Folke Bergstrdm

6
6dt

Kaija Kallinen Leilo Kostiainen Kaarina Knuuti R'isto Suominen Eija Kaipoinen-Perttula Seppo Mattila

Ordinarie medlemmar
0rdf6rande verkstiillande direkt6r Kari Puro, lLmarinen

Vice ordfdra nd e, avdeln i n gschef Ka ri Viili mii ki,

social- och hdtsovirdsministeriet

Person liga su ppleanter

Representanter ftir arbetsgivarna

Direkttir Lasse Laatunen,
lndustrins och Arbetsgivarnas CentraLfdrbund TT rf
Direktijr Markku Koponen, Servicearbetsgivarna rf
Direktdr lussi Katlio,

Teknologiindustrin rf

Representanter ftir arbetstagarna

Socialpolitisk sekreterare Sinikka Ntiiitsaari,
Fin lands Fackftj rbund s Centra [orga n isation FFC rf
Sociatpolitisk sekreterare Kaija KalLinen,

Finlands Fackf6rbunds Centralorganisation FFC rf
Direktdr Leila Kostiainen,
Tjanstemannaorgan isationen FTFC rf

Ovriga medlemmar

Fdrsdkringsdirekt6r Eija Kaipainen-Perttula,

0msesidiga arbetspensionsfdrsiikringsbolaget Varma

Overliikare Seppo Mattila,
Pensions-Fennia

Verksamhetsledare Folke Bergstr6m,
Pensionsstiftelsefdreningen PSF rf

Sekreterare

Avdelningschef 0uti Lehmus, Pensionsskyddscentralen

Direktdr lohan Astrdm,

lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfrjrbund TT rf

Socialpolitiskt ombud Vesa Rantahalvari, Servicearbetsgivarna rf

Juridiskt ombud Hannu Rautiainen,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralforbund TT rf

lurist Kalle Rdisdnen,

Fi n la n ds Fackfdrbunds Centra lorga n isatio n FFC rf
Chefekonom lsmo Luimula,
Finlands Fackfdrbunds Centralorganisation FFC rf

.lurist Jarmo Pdtiiri,

AKAVA

Bitrddande direkttir Hannu Parviainen,

Pensions-Ta p iola

Overliikare Hannu Leinonen,

Lantbruksfdretagarnas pensionsanstalt MELA

Verkstiillande direktdr Lauri Koivusalo,

0 m sesid iga Pen sion sftirsii kri ngsbolaget Etera

Representant ftir [antbruksfiiretagarna

Direktrir Kaarina Knuuti, Direktdr Seppo Aaltonen,
Centralf6rbundet fijr lant- och skogsbruksproducenter MT( rf Centralfdrbundet fOr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Representant fdr fdretagarna

Direktdr Risto Suominen, Fiiretagarna iFinland rf Utvecklingschef Kari Bjdrkltiv, FOretagarna i Finland rf
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Ordinarie medtemmar
Ordfdrande verkstdllande direkttir Kari Puro, llmarinen

Vice ordftjra nde, regeri n gsridet Markku Sorva ri,

social- och hii lsovi rdsm in isteriet, ti l[ 7.9.2003
Vice ordfdrand e, avdelni ngschef Ka ri Vii li miiki,
socia l- och hii lsov6 rdsm i n isteriet, fr6 n 1.9.2003

Person liga suppleanter

Representanter ftir arbetsgivarna

Direktdr Lasse Laatunen,

lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfdrbund TT rf
Direktdr Markku Koponen,

Servicearbetsgivarna rf
Direkttjr lussi Kallio,

Teknologiindustrin rf

Direkt6r johan Astrdm,

lndustrins och Arbetsgivarnas Centralf6rbund TT rf
Sociatpolitiskt ombud Vesa Rantahalvari,

Servicea rbetsgiva rna rf

Juridiskt ombud Hannu Rautiainen,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralf6rbund TT rf

Representanter fdr arbetstagarna

Socia lpolitisk sekretera re Sin ikka Niiiitsaa ri,

Fin lands Fackftirbund s Centra lorgan isation FFC rf
lurist lanne Metsamaki,

Finlands Fackftjrbunds Centralorganisation FFC rf, till 9.5.2003

Jurist Kalle Rdisdnen,

Finlands Fackftjrbunds Centralorganisation FFC rl frAn 9.5.2O0)
Chefekonom lsmo Luimula,

Finlands Fackfdrbunds Centralorganisation FFC rf

Ordf6rande Matti Viljanen,

lngenjdrsfdrbundet rf

Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen,

Fi nlands Fackfdrbunds Centra lorgan isation FFC rf

Direkttir Leila Kostiainen,

Tianstemannaorganisationen FTFC rf

Re presenta nt fti r la ntbru ksftireta garna

Direkttir Kaarina Knuuti,

Centralftjrbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Sektionschef ltkka 0jala,
Centralftirbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Representant ftir fiiretagarna

Direktdr Risto Suominen, Fijretagarna i Finland rf Utvecklingschef Kari Bj6rkldv, Fdretagarna i Finland rf

0vriga medlemmar

Fdrstikringsdirekt6r Eija Kaipainen-Perttuta,

Varma-Sampo

Overldkare Seppo Mattila, Pensions-Fennia

Verksamhetsledare Folke Bergstrdm,
Pensionsstiftelsefdreningen PSF rf

Verkstdltande direkttir Taisto Paatsila,

Lantbruksftjretagarnas pensionsanstaLt LPA

Overlikare Timo Helske, Tapiola

Verkstillande direktdr Lauri Koivusato,

0msesidiga Pensionsftjrsdkringsbolaget Etera

Sekreterare

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen, till 1 5.9.2003
Tf. avdelningschef Outi Lehmus, Pensionsskyddscentralen, fr6n 1 5.9.2003

ttmvil ruu"r N"mr ;f fl}t=-=*-€
Revisorer

Ernst & Young 0y, Tilintarkastusrengas 0y
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Ordinarie medlemmar
Kanslichef Markku Lehto, ordfdrande
Statens arbetsmarknadsdirekt6r Teuvo Metsapelto,
vice ordfdrande

Representanter f6r arbetsgivarna

Verkstdllande direktdr Sakari Tamminen, Rautaruukki Ab p

Verksttillande direktdr GreteI Ramsay, Tammet Oy

Direktcir Seppo Riski,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralf<irbund TT rf
Verkstdllande direkt6r Veli-Matti Rekola,
Landsbygdens arbetsgivarefdrbund rf
Di rekttir Ha rri Koulu mies, Servicearbetsgivarna rf
Direkttjr Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna rf
Personaldirektdr Leena Nurminen, Silja Abp

Representanter fiir arbetstagarna

Direkttir Matti Huutola,
Finska Fackf6 rbundens Centralorgan isation FFC rf
0rdf6 ra nde Jou ko Ahonen,
Pappersfdrbundet rf
0rdftirande Timo Valtittu, Kemifacket rf
0rdfrirande Ann Selin, Servicebranschens fackfrirbund PAM rf
Ekonom Mikko Tuominen,
Finlands Sjtimans-Union rf
0rdf6rande Mikko Miienpiiii,
Tjanstemannaorganisationen FTFC rf

Ordftirande Risto Piekka, AKAVA rf

Representanter ftir lantbru ksfiiretagarna

Jordbrukare Hannu Aho,

Centralftirbundet ftir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Husmor Terttu Mielikiiinen,
Centralfdrbundet fOr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Ordfdrande Holger Falck,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Representa nter ftir fti reta garna

F6retagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Verkstdllande direkttjr Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkoren 0y

Representanter ftir pensionsf6rsdkringsbolagen

Aktuariedirekttir Pasi Mustonen, Varma

Verkstiilla n de di rektdr Otli-Pekka Laine, Pensions-Ta piol a

Verkstdltande direktdr Jan-Erik Stenman,
Pensionsfijrsdkrin gsaktiebotaget Veritas

Representant f6r fdrsdkringskassorna

Verkstdltande direktrlr Keilo Piskonen, Eldkekassa Tapio

Representant ftir pensionsstift elserna

Verkstdtlande direktdr Matti Soljanlahti,
Suomen Postin Eltikesiitititi

Rep resentant ftir f iirsiikri n gsm ed ici ne n

Medicine och kirurgie doktor Jorma Rantanen,

Institutet fdr arbetshygien, till 23.1.2004
AvdelningsdirektOr Kaj Husman,
lnstitutet fdr arbetshygien, frln 23.7.2004

0vriga medlemmar

Overdirekt6r Paula Kokkonen, Rattskyddscentraten fdr hiilsovirden
Direktdr Tellervo Kling,
Forsknings- och utvecktingscentralen f6r social- och hiilsovirden
STAKES

Personliga suppleanter
Ftirvaltningsdirektdr Kari T. Ahonen
Direktrir Risto Suominen

Verksttillande direktdr Juha Rantanen, Ahlstrom Abp
Koncernchef Ole Johansson, Wiirtsila Abp
Avdelningschef Risto Alanko,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centratfdrbund TT rf
Verkstiiltande direktiir Esko Murto,
Huiskulan Puutarha 0y
Direktdr Eeva-Liisa lnkeroinen, Servicearbetsgivarna rf
Direktdr Kauko Rautiainen, Servicearbetsgivarna rf
Direkttjr Christian Grtinvall, Silja Abp

Ordf6rande Kalevi Vanhala,

Trd- och specialbranschernas ftjrbund rf
0rganisations- och utbitdningssekreterare Juhani Salmela,
Bi l- och Tra nsportbra nschens Arbeta rfdrbun d rf
Socialsekreterare Erkki Rimpitiiinen, Servicebranschernas fackftirbund PAM rf

FOrbundets sekreterare Erik Lindfors, Metatlarbetarnas Ftirbund rf
Arbetsltjshetskassedirektdr Tarja Vallinheimo,
Finlands LivsmedelsarbetarefOrbund FLF rf
Generalsekreterare Seppo i unttila,
Tjdnstemannacentralorganisationen FTFC rf

Verkstillande direktdr Markku von Hertzen, Finlands Ekonomftirbund rf

Husmor Anne Kylminiemi,
Centralfdrbundet fOr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Jordbrukare Kydsti Harju,

Centralftjrbundet ftir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Yrkesfi skare Heikki Salokangas,
Flnlands Yrkesfi skarf6rbund rf

Juridiskt ombud Risto Tuominen, Foretagarna i Finland rf
Verkstiilla nde d i rektdr Tiina Oksala-Leino,
Erikoiskaupan Liitto rf

Verkstd[[ande direkttir Lasse Heini6, Pensions-Fennia
Vice verkstillande direktdr laakko Tuomikoski, llmarinen
Verksttiltande direktdr Eila Blomqvist,
Pensions-Alandia

Verkstiillande direktdr Kari Puustinen, Bensiinikauppiaitten Eldkekassa

Direkttir Helti Salminen,
Nokian Etiikesiiiitid

Avdelningsdirektdr Kaj Husman,

lnstitutet fdr arbetshygien, titl 23.1.2004
Bitrtidande tiverliikare Ari Kaukiainen,
lnstitutet fdr arbetshygien, f rln 23.7.2O04

Bitrddande d irektdr Tarja Holi, Riittskyddscentralen fdr hdlsov6rden
Direkt6r Terhi L6nnfors,
Forsknings- och utvecklingscentralen fdr social- och hdlsov6rden
STAKES

Sekreterare

Avdelningschef Outi Lehmus, Penslonsskyddscentraten



it c p= r# 
=* 

r-:l* rii* $c* gt mE #"*U3

Ordinarie medtemmar
Kanslichef Markku Lehto, ordfOrande
Statens arbetsmarknadsdirekttir Teuvo Metsapelto, vice ordfdra nd e

Representanter fdr arbetsgivarna

Bergsridet Jyrki luusela, Outokumpu Abp
Bergsr6det Mikko Kivimiiki, Rautaruukki Oy
Direktdr Seppo Riski,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralftirbund TT rf
Verkstdllande direkt<ir Veli-Matti Rekola,
Landsbygdens arbetsgivarefdrbund rf
Direkt6r Harri Koulumies, Servicearbetsgivarna rf
Direktdr Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna rf
Personaldirektcir Patrik Palmgren, Silja Abp

Representanter fdr arbetstagarna

Direktor Pekka Ahmavaara,
Fi nlands Fackfdrbunds Centratorgan isation FFC rf
Ordf6rande Jarmo Ldhteenmiki,
PappersfOrbundet rf
Ordfdrande Timo Valtittu, Kemifacket rf
FtSrvaltningssekreterare Marja Puuska,
Servicebranschernas fackfcirbund rf
Ekonom Mikko Tuominen,
Finlands Sjdmans-Union rf
Ordfdrande Mikko Miienpiiii,
Tjiinstemannaorganisationen FTFC rf
0rdfdrande Risto Piekka, AKAVA rf

Representanter ftir lantbruksfiiretagarna

ll direktionsordftirande Hannu Aho,
Centralfdrbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
H usmor Terttu Mielikiiinen,
Centralf6rbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
0rdfdrande Holger Falck,
Svenska Lantbru ksprod ucenternas Centra lftjrbund SLC

Representanter fiir fiiretagarna

F6retagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Verksttillande direktdr Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy

Representanter ftir pensionsfiirsdkringsbolagen

Aktua ried i rekttjr Ta isto Lassi [a, Va rm a-Sa m po
Verkstdllande direkt6r 0lti-Pekka Laine, Pensions-Tapiola
Verkstdltande direkttir Folke Lindstrtim,
Pe n sion sfd rsii kri n gsa ktiebolaget Veritas

Representa nt ftir fiirsiikri n gs kassorna

Verkstiillande direktdr Keijo Piskonen,
Eldkekassa Tapio

Representant fiir pensionsstiftelserna

Verkstdllande direktdr Matti Sollan lahti, Suomen Postin Eldkestiiititj

Representant ftir fiirsdkringsmedicinen

Generaldirekttir Jorma Rantanen, lnstitutet fdr arbetshygien

Ovriga medlemmar

F<irhand lingschef Eita Uotila, Fi n lands Kom munf6rbund
Direktdr Tellervo Kling,
Forsknings- och utvecklingscentralen fdr socia[- och hdlsoviirden
STAKES

Sekreterare

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentraten, till 1 5.9.2003
Tf. avdeln ingschef Outi Leh m us, Pensionsskyddscentraten, f rln 1 5.9.2003

Personliga suppleanter
Fdrvaltningsdirekt6r Kari T. Ahonen
Direkt6r Risto Suominen

Verksttillande direktdr Juha Rantanen, Ahlstrom Abp
Styrelseordf6ra n de Heikki Pentti, Lem m in kiiinen 0y
Avdelningschef Risto Alanko,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfdrbund TT rf
Verkstdllande direktdr Esko Murto,
Huiskula 0y
Di rektrir Eeva-Liisa I n keroinen, Servicearbetsgiva rna rf
Direktdr Kauko Rautiai nen, Servicearbetsgivarna rf
Direktdr Christian Grdnvall, Silja Abp

Ordfdrande Kalevi Van hala,
Trii- och specialbranschernas forbund rf
Fcirbundssekretera re Matti Veh kaoja,
B i l- och Transportbranschens Arbeta rftjrbund rf
Ordforande jorma Kallio, Servicebranschens fackf6rbund PAM rf
F6rbundets sekreterare Erik Lindfors,
Metallarbetarnas Fdrbund rf
Arbetslijshetskassedirekttir Tarja Va llin heimo,
Finlands Livsmedelsarbetareftirbund FLF rf
Generalsekreterare Seppo Junttila,
Tjanstemannacentralorganisationen FTFC rf
Verkstdllande direkt6r Markku von Hertzen,
Finlands Ekonomfdrbund rf

Husmor Anne Kylmdniemi,
Centralfdrbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
.lordbrukare Ky6sti Harju,
Centralftirbundet ftjr lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Yrkesfi skare Heikki Salokangas,
Finlands Yrkesfi skarftirbund rf

luridiskt ombud Risto Tuominen, Foretagarna i Finland rf
Verkstiillande d i rektcir Tiina 0ksala-Leino, Erikoiskaupan Liitto rf

Verkstdllande direktdr Lasse Heini6, Pensions-Fennia
Vice verkstdllande d irektdr Jaa kko Tuom ikoski, I [ma rinen
Verkstdllande direktbr Eila Blomqvist,
Pensions-Alandia

Verksttillande direkt6r Kari Puustinen,
Bensiinikauppiaitten Eldkekassa

Direktdr Harri Mattila, ABB Oy

Avdelningsdirekttir Kaj Husman, lnstitutet f6r arbetshygien

Bitrddande chef Erkki Blom, Rattskyddscentralen f6r hiilsovirden
Direktcir Terhi Ltinnfors,
Forsknings- och utvecklingscentraten fdr social- och hilsovirden
STAKES
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Ordf6rande, direkttir Riitta Korpiluoma

Vice ordfdrande, avdelningschef Pertti Tukia

Medlemmar

Docenten i ortopedi och traumatologi eertti Myltynen

Specialistldkaren i inre medicin och kardiologi

Matti Saarinen

Jurist Jarmo Piitiiri

Socialpolitisk sekreterare Kaila Kallinen

Om budsman Kari I lmonen lill 2 4.9.2OOj

Socialpolitiskt ombud Riitta Tydlaiarvi frAn 24.9.2003

Socialpolitiskt ombud Vesa Rantahalvari

Medicine licentiat Kari Kaukinen

Planeringschef Pertti Rauhio

Direktdr Kaarina Knuuti

0verldkare Sakari Tola

Pensionsdirektdr Timo Aro

Avdelningschef Pertti Tukia

Verksttiltande direkt6r Matti Soliantahti

Pensionsdirektdr Esko Vainionpdd

Pensionsfdrsdkringsdirektdr Pentti Saarimdki

Bitrddande direktdr Mariatta Pihlaja

Chefiiverldkare Esko Matikainen

Overldkare Antti H uunan-Seppiild

Overinspekt6r Pentti Lehmiioki

Medlemmar

Vicehtiradshdvding trltarkus Ai mala

Verksttiltande direktdr Ensio Romo

Utvecktin gschef Kari Bjdrkl0v

Avdelningschef Tapani Karonen

Verksamhetsledare Lea Herttua

Verksamhetsledare Taisto Eronen

0mbudsman luhani Hopsu

Verksamhetsledare louni Korhonen

Verkstdllande direkttir Sakari Yli-Rahko

Verksam hetstedare Pdivi Liedes

Ftirhandlingschef Markku Kojo

Taxi2igaren Krister Olsson

Kontaktdirekt6r Pekka Harlanne

Vice verkstdllande direktdr Kurt Lagerbohm

Verkstdllande direktdr Kari ioutsa

Sekreterare

Avdelningschef Mikko Pellinen

Personliga suppleanter

Verksttitlande direkt6r lukka Kivekds

Medicine och kirurgie doktor, specialistliikaren i psykiatri

Antero Leppavuori

Chefsjurist Katriina Vierula

Sociatpolitisk sekreterare Sinikka NtiStsaari

Ombudsman lrma Pahtman till 5.2.2003

Jurist Markku Salomaa f,8n 5.2.2003

Arbetskraft spolitiskt ombud Riitta Wirn

luris kandidat.lyrki Holtm6n

Utvecklingschef Kari Bjdrkl6v

Sektionschef llkka 0jata tilt 1 5.10.2003
juris kandidat Maire Lumiaho frin 15.10.2003

Overtiikare Seppo Mattila

Avdelningschef Anne Koivula

Avgdrandesakkunnig Kari Ahtiainen

F6rsdkringschef Marja-Liisa Saloranta

Avd e ln i n gsch ef Timo Muston en

B itrddan d e d i rektdr Eeva Koskensyria ijll 17 .3.2O0 4

Avdelningschef Risto Syviitii frin 77.3.20O4

Bitriidande 6verttikare Anne Lammin paa

Pensionsdirektdr P?iivi von Plato

Ftjrm6n schef Marla-Leena Se ppii lii

Overinspektdr Teila Felt fr6n 19.2.2003

Person liga suppleanter
Direktdr Heikki Pitkiinen

Verkstdllande direktdr Autis Laaksonen

Verkstdltande direktdr Kauko Agren

0rdfdrande Seppo Makkonen

Verkstdllande direktOr Tii na 0ksala-Leino

Apotekare Marcus 0[i
Verkstiillande direktdr Pekka R<inkkd

Verkstdllande direktdr Aino Hanninen

Generalsekreterare Markku Yltinen

Generalsekreterare Terhi Aaltonen

Verksam hetstedare Matti P6yry

Verkstd lla nd e d i rekttir Hei kki Kiiiiriii i n e n

Direktdr Hannu Tarvonen

Utredningsman Kimmo Kemppainen

Verkstitlande direkttir Kari Puustinen

Sekretera re/ Fdred raga n de

Pensionssakkunnig Marla Katlenautio, pensionsanstaltsinspektdr,anne Pulkkinen, jurist Anniina Alaluusua frin 18.2.2003
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Ordfdrande, verkstiittande direktdr Jukka Rantala

Vice ordfbrande, avdelningschef Markku Sirvid






