


Arbetspensionssyste met

Pensionsskyddscentra len i korthet
Pensionsskyddscentralen iir ett lagstadgat samorgan och sakkun-
nig inom verkstilligheten och utvecklingen av arbetspensionsskyd-
det. Den producerar gemensamma tjanster for arbetspensionssys-
temet.

Kunder 6r arbetspensionsanstalterna, andra organisationer som

skoter den sociala tryggheten och socialforsiikringen, myndigheter,
beslutsfattare, forskn ings- och utbild n i n gsi nstitutioner, forsiikrade,
forsiikringstagare samt medier. Pensionsskyddscentralen dr ocksd
ett internationellt forbindelseorgan. Den formedlar pensionsansok-
ningar som ldmnats in i Finland till utlandet och besvarar forfrSg-
ningar.

PSC arbetar for ett tillforlitligt, rattvist och effektivt ordnat ar-

betspensionsskydd. Ar 2007 var Pensionsskyddscentralens 47 verk-

samhetsSr.
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Verkstd I Ia nde d irektorens dversi kt

o
r 2007 var det fcirsta di vi arbetade enligt den strate-
gi som hdsten 2006 godkiindes ftir Pensionsskydds-
centralen. I strategin betonas en fcirbdttring av Pen-

sionsskyddscentralens tjdnster, i och med att det nu
inte finns nigra stora och resurskrdvande lagstiftningsreformer
i sikte. I friga om fcirbdttrade tjdnster gir riktningen i allt hogre
grad mot elektroniska tjdnster. Ur kundperspektiv 6r de flexi-
blare och lattare att anvdnda 5n de traditionella serviceformer-
na. Oftast gAr de ocksi att producera betydligt effektivare dn de
traditionella tjdnsterna.

Utvecklingen av tjinsterna koncentrerades i fol pi f<irbe-
redelser for pensionsutdraget, som ska skickas ut i stor skala,
utvecklingen av overvakningen av arbetspensionsf<irsdkringen
samt pi en mojlighet ftir arbetsgivarna att pi elektronisk vdg
ansoka om intyg om tilliimplig lagstiftning for utsinda arbets-
tagare. Ett av de viktigaste milen f<ir de ndrmaste iren dr att
bygga upp en elektronisk pensionsutdragstjdnst och ett elektro-
niskt informationsutbyte om socialf<irsiikringsuppgifter i enlig-
het med EU-krav.

Lr 2007 forbereddes wA viktiga strukturreformer som pla-
nerats infor strategiperioden: den offentliga sektorns intensi-
vare medverkan i Pensionsskyddscentralens verksamhet samt
tydliggorandet och utvecklingen av samarbetet och arbetsf<ir-
delningen mellan Pensionsskyddscentralen och Arek Oy.

Arek grundades ir 2003 frir att skota arbetspensionssyste-
mets gemensamma intjdningsdatasystem. Av skdl som bl.a.
hiinforde sig till tidsplanen koncentrerade Arek sig fcirst en-
bart pi att bygga upp ett intjdningssystem. Den frirsta versio-
nen av systemet togs i bruk i borjan av ir 2007. Pi sommaren
togs systemet i bruk helt och hillet. DA konverterades ocksi lci-
ne- och anstillningsuppgifter frin den privata sektorn i syste-
met. Ibruktagningen gick enligt f<irvdntningarna, iven om sys-

temet tidvis drabbades av avbrott och stcirningar i tillgingen till
driftstjdnsten.

I och med att de dndringar som behciver goras ndr intjiinings-
systemet vidareutvecklas iir betydligt mindre 6n arbetet med att
bygga upp sjdlva systemet, hade Arek mdjlighet att ata sig dven
andra uppgifter. En dndring av Arek:s deligaravtal angiende
detta godkiindes i februari. Genast efter det startade ett projekt
i syfte att utreda utveck-lingen av samarbetet och arbetsf<irdel-
ningen mellan Pensionsskyddscentralen och Arek.

Projektet resulterade i att det datatekniska ansvaret fcir de
av Pensionsskyddscentralens tjdnster som direkt betjdnar pen-
sionsanstalterna datatekniskt vid arsskiftet <ivertogs av Arek. Si-
dana system var bland annat pensions-, arbetsgivar- och per-
sondatasystemen. Tillsammans med intjriningsdatasystemet bil-
dar de en fast helhet som direkt betjinar pensionsanstalternas
egna produktionssystem.

Dessa system, som Pensionsskyddscentralen tidigare har
haft hand om, befinner sig alltsi i mittpunkten ft)r pensions-
anstalternas kontinuerliga tjdnsteproduktion pi ett helt annat
sdtt dn tidigare. Det datatekniska ansvaret fcir system som en-
bart betjdnar Pensionsskyddscentralens verksamhet holls diir-
emot ofdrdndrat.

Syftet med overforingen dr att fcirbdttra kvaliteten pi tjitns-
terna fcirr pensionsanstalterna, oka kontrollen river och kost-
nadseffektiviteten hos datatekniska underleveranser samt trans-
parens i kostnaderna.

Kostnadseffektivitet soks framf<ir allt genom konkurrens-
utsittning av leverant6rerna. Overforingen tydligareg<ir Pen-
sionsskyddscentralens roll som centralorgan for utveckling-
en och verkstiilligheten av arbetspensionsskyddet. Sisom dven
lagen forutsdtter, ansvarar Pensionsskyddscentralen fortfaran-
de fcir tillgAngen till den information som behovs vid verkstdl-
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Flexibla och ltitthanterliga e-tjanster gagnar kunden ocksd i pensionsiirenden. Ett ov de vik-
tigoste mdlen fdr de niirmoste dren dr att bygga upp en elektronisk pensionsutdragstj<inst
och ett elektroniskt informationsutbyte i enlighet med EU-krov, soger vd .Jukko Rontola.
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ligheten av pensionsskyddet, men i motsats till Arek har Pen-

sionsskyddscentralen inte datasystemproduktion som ett av si-

na kdrnmtl.
Per.rsior.rsskyddscentralen dr fortfarande registeransvarig ft)r

cle system som overfors, och ansvarar blancl annat for att re-

gisteruppgifterna 1r riktiga. Per.rsionsskycldscentralen behiller
fbrtthrande serviceansvaret for dessa system, dvs. ansvaret fdr
att tjerlsterna ir tillgiingliga och att innehillet dr korrekt, hel-
tdckande och lagenligt. Ett a\,tal mellan Pensionsskyddscentra-
len ocl-r Arek har sikerstdllt att Pensior-rsskyddscentralen i alla
ldgen kan blra detta lagstadgacle ansvar.

En verklig rniijlighet till kostnadsinbesparingar tippnas dock
t-orst ndr man avstir fiin dubbel registrerir.rg av dven andra dt.t

intj;iningsuppgifter. Det steg som togs var nodvtndigt, men in-
te dnnu tillrrickligt fcir att uppni detta mil. Pensior.rsskyddscen-

tralen arbetar f<ir milet.
Att den oll'entliga sektorn har kommit intensivare med i Pen-

sionsskyddscentralens verksamhet dr ett naturligt steg i ett in-
tergrationsutveckling som pigitt redan ldnge. Genom reformen
2005 lades sista handen vid utvecklingen i friga om forminer-
na. Efter retbrr.nen bestiims tiirminerna nistau enhetligt inom
alla sektorer.

Pensionsanstalterna inom den oll-entliga sektorn var dnda
frin bcirjan med i Arek Oy pi samma villkor som anstalterna
inom den privata sektorn. I och mec.l att principen otn den sis-

ta forsdkraren tr 2004 ocksi borjade omfatta den offentliga sek-

torn sammanknots verkstdlligheten av arbetspensionerna iu-
om clen privata och den offentliga sektorn n-red fhsta band. Ddr-
for dr det naturligt att den offentliga sektorn ocksi deltar i Pen-

sionsskyddscentralens verksamhet enligt samma principer son'r

den privata sektorn. Detta beror bide beslutsfattar.rdet inom

Pensionsskyddscentralen och medfinansieringen, vilket i frtga
om det sistndmnda griller fullt ut fdrst efter en kort tivergings-
period.

Den offentliga sektorns medverkan i Pensionsskyddscen-
tralens verksamhet inverkar inte pi arbetst-ordelningen mel-
Ian de organ som ansvarar t-or utvecklingen av pensionslagstift-
ningen. Pensionsskydclscentralen dr ju inte och syftar inte hel-
ler till att vara nigon pensionspolitisk aktor. Pensionsskydds-
centralens uppgift ir ddremot att producera begriplig och an-
vdr.rdbar sakkunniginformation som kan utnyttjas pi bred front
i debatten or.n pensionerna. Om denna sakkunlriginformation
anvinds vid den pensionspolitiska beredningen, beaktar Pen-

sionsskyddscentralen i dnnu hogre gracl in ftirr dven aspekter
son.r beror pensionsskyddet ir.rom den offentliga sektorn.

Ar 2007 producerade Pensionsskyddscentralen rikligt med
information for pensionsdebatten och som beslutsunderlag.
Den respons vi fitt talar om att Pensionsskyddscentralen vdr-
desdtts som en mycket tillforlitlig och sakkunnig producent av

sarnlad kunskap om pensionsskycldet och arbetspensionssyste-
met.

Ar 2007 r,ar det sista iret di styrelsens och representantska-
pets sammansdttning er.rbart bestdn.rdes utifrin den synvinkeln
att Pensionsskyddscentralen dr centralorgan fcir den privata
sektorns arbetspensionssystem. Jag framlor mitt varmaste tack
till representantskapet och styrelsen f-or det stod sorn Pensions-
skyddscentralen fhtt. lag framf-or ocksi mitt varmaste tack till
Pensionsskyddscentralens personal for vdl utfiirt arbete.

lukka Rantala
Verkst iillande direkt ti r
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Styrel sen s verksa m h etsberattel se

o
r 2007 var Pensionsskyddscentralens 47 verksam-
hetsir. Styrelsen sammantrddde tolv ginger under
iret. Nlr den foregiende styrelsens treiriga man-
datperiod gick ut i slutet av hr 2006 tillsattes den nya
styrelsen undantagsvis endast for ett ir eftersom

den offentliga sektorns pensionsanstalter enligt planerna skulle
komma med i Pensionsskyddscentralens verksamhet och f<ir-

valtning ir 2008.

0mviirlden

I bdrjan av 61 2008 trddde en dndring av lagen om Pensions-
skyddscentralen i kraft enligt vilken pensionsanstalterna inom
den offentliga sektorn i h<igre grad b<irjade delta i Pensions-
skyddscentralens verksamhet, ftirvaltning och finansiering.

Uppfoljningen av pensionsreformen och dess verkst?illighet
fortgick ir 2007. Den forvdntade pensioneringsildern hiller pi
att stiga pi det siitt som forvdntades i samband med beredning-
en av reformen, och uppfattningen att reformens mil uppfylls
har ocksi fAtt stod genom unders<ikningar. Datasystemrefor-
mer som hinfor sig till verkstdlligheten av reformen genomfor-
des och bl.a. utskicket av pensionsutdraget till ca 3,1 miljoner
forsdkrade ir 2008 forbereddes.

Ar 2007 forbereddes en riverforing av det datatekniska ansva-
ret fcir den del av Pensionsskyddscentralens systembestand som
direkt betjiinar pensionsanstalterna till Arek Oy. Med datasys-

temen civergick 17 personer till Areks tjdnst och ansvarsomri-
dena och organisationen inom Pensionsskyddscentralens da-
taforvaltningslinje justerades fcir att riverensstdmma med den
nya situationen. Andringarna tridde i kraft den I januari 2008.
I Pensionsskyddscentralens fastighet genomf<irdes stora omor-
ganisationer i samband med att betydligt storre lokaliteter dn
tidigare hyrdes ut till Arek.

Pi grund av omorganisationen av de tjdnster som Pensions-
skyddscentralen och Arek producerar minskade Pensions-
skyddscentralen sitt igande i TKP Tieto Oy genom att sdlja en

del av sina aktier till TietoEnator Abp den 2 januari 2008. Ma-
joriteten av beslutandemakten behdlls dock av Lantbruksforeta-
garnas pensionsanstalt, Sjomanspensionskassan och Pensions-
skyddscentralen.

Den ekonomiska utvecklingen

Lr 2007 var Pensionsskyddscentralens kostnader 62,3 miljoner
euro. Okningen jimfort med Aret innan var 11,5 procent. Ok-
ningen fdrklaras av dndringar som hdnfor sig till kop av tjdns-
ter utifrin. Tjdnster koptes for 31,8 miljoner euro. Siffran 6r in-
te jlmforbar med foregiende 6Lrs siffra, eftersom den inkluderar
en ny post pi 12,5 miljoner euro, som utgdrs av kostnader for
Areks intjdningssystem.

A andra sidan inkluderade de kopta tjiinsterna tidigare kost-
naderna for de arbetspensionsansokningar som FPA formedla-
de ft)r hela det privata systemet. Faktureringen av dessa dndra-
des ir 2007 si att Pensionsskyddscentralen fakturerar respekti-
ve kostnader dven av de privata pensionsanstalterna utover den
offentliga sektorns anstalter, och kostnaderna ingir inte ld,ngre i
Pensionsskyddscentralens kostnader.

Pensionsskyddscentralens personalkostnader var 21,7 mlljo-
ner euro inklusive frivilliga kostnader. Kostnaderna rikade med
2,1 procent frin Ar 2006.

Av Pensionsskyddscentralens kostnader tdcktes 73,5 procent
med en kostnadsandel som ingir i arbetspensionsavgiften, 20,6

procent med inkomster av fakturerade registertjdnster och 5,9

procent med finansiella och <ivriga intdkter. I b<irjan av ir 2007

dndrades finansieringsstrukturen for Pensionsskyddscentralen
sA att man b<irjade fakturera fcir en stor del av registertjlnsterna

)r



enligt anvindningen. For den fakturerades 12,8 miljoner euro.
Fastdn en betydlig del av de av Pensionsskyddscentralens data-
system som anvinds av pensionsanstalterna i bcirjan av ir 2008
rivergick till Arek, sker faktureringen innu ir 2008 via Pen-
sionsslcyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens civerskadeskydd i friga om det
till Forsiikringsbolaget Garantia civerf<irda kreditforsdkrings-
bestindet upphorde ir 2006, di Pensionsslcyddscentralen sdLl-

de sina aktier till en kripargrupp bestiende av pensionsanstal-
ter. Den bundna fonden bland passiva i Pensionsskyddscentra-
lens balansrikning upplostes i detta sammanhang. Intikter av
f<irsiiljningen av aktierna iterbrirdades till pensionsanstalterna
till ett belopp av 25,7 miljoner euro ir 2007. Mot slutet av iret
silde Pensionsskyddscentralen tvi bostadsaktier. N[r Areks bo-
lagsstdmma hade fattat beslut om att hoja aktiekapitalet med en

emission mot vederlag tecknade Pensionsskyddscentralen ak-
tier i bolaget for 1,4 miljoner euro.

Riskhantering

Pensionsskyddscentralens riskhanteringsarbete grundar sig pi
den av styrelsen ir 2006 faststiillda riskhanteringspolicyn. Ar
2007 var tyngdpunktsomridet for riskhanteringen att identifie-
ra nyckelriskerna f<ir avdelningarnas verksamhet och gcira upp
riskhanteringsplaner for varje avdelning. Betydande f<irsiik-
ringsbara risker har ft)rsdkrats med tillb<irliga ansvars- och ska-

defcirsdkringar.
Pensionsskyddscentralens tjdnsteverksamhet grundar sig pi

strategiska partnerskap och avtal mellan partners, vilket inne-
bir att betydelsen av altalsriskerna och hanteringen av dem ac-

centueras. Enligt de riskanalyser som gjorts pi Pensionsskydds-
centralen utg<irs den viktigaste riskkategorin av servicerisker,
som beror pi datatekniska och avtalsrelaterade problem.

Pensionsskyddscentralens kostnader
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Personalantalet och Iiinernas och
arvodenas belopp lren 2005-2007

Personalen

Direkt<ir Bo Lundqvist avgick frin Pensionsskyddscentralens
tjdnst den 31 augusti 2007.T111 hans eftertrddare utndmndes
avdelningschef, filosofie magister Katri Raatikainen den 5 de-
cember 2007 . T tll verkstdllande direkt<irens stdllforetrddare ut-
ndmndes direkt<ir Riitta Korpiluoma den 5 september 2007.

Pensionsskyddscentralen upprdttar en separat personalredo-
visning. Personalantalet pi Pensionsskyddscentralen har varie-
rat niLgot under de senaste iren. Det genomsnittliga personalan-
talet ir 2007 var 434, men riknat i irsverken dr siffran 380. En
del av de anstdllda arbetar pi deltid, och ddrf<ir ir antalet Arsver-
ken mindre dn antalet anstillda. Ar 2008 torde personalantalet
vara nigot mindre dn fu 2007.

Det nya kollektivaltalet for Pensionsskyddscentralens perso-
nal undertecknades den 15 oktober 2007. Avtalet gilller till och
med den 31 januari 2010. Lrinef<irhrijningen under hela avtals-
perioden dr nio procent och den forsta forhojningen pi 3,4pro-
cent trddde i kraft den I oktober 2007. Sommararbetstiden slo-
pas den I juni 2008, vilket kompenseras genom en lcineforhoj-
ning pA 0,5 procent.

Framtidsutsikterna

I enlighet med strategin for iren 2007-2011 forflyttas tyngd-
punkten i Pensionsskyddscentralens verksamhet sminingom
frin verkstdlligheten av pensionsreformer till utvecklingen av

de tjdnster som Pensionsskyddscentralen tillhandahiller sina
kunder. Sammanjdmkningen av Pensionsskyddscentralens och
Areks verksamhet och datasystemdndringarna och andra om-
stdllningar bl.a. i samband med pensionsutdraget och utveck-
lingen av branschspecifik <ivervakning i realtid krdver emeller-
tid resurser, och utveckling av andra tjdnster kan ir 2008 diirfor
endast ske i begrdnsad utstrdckning.

Pensionsskyddscentralens stiillning som producent av ge-
mensamma tjdnster ftir hela arbetspensionssystemet stdrks ndr
pensionsf<irsdkrarna inom den offentliga sektorn kommer med
i Pensionsskyddscentralens fcirvaltning, verksamhet och finan-
siering. Pensionsskyddscentralen och dessa anstalter planerar
och bcirjar genomfcira ett djupare samarbete ir 2008.

I borjan av ir 2008 riverfcirde Pensionsskyddscentralen de

datasystem som direkt betjdnar arbetspensionsforsdkrarna till
Arek. Ansvaret fcir att tjdnsterna dr tillgiingliga och att innehillet
?ir riktigt, heltdckande och lagenligt ligger fortfarande pA Pen-
sionsskyddscentralen, men det datatekniska ansvaret fcir pro-
duktionen av tjdnster och serviceniviLn overgick till Arek.

Ar 2008 betalar Pensionsskyddscentralen Arek for anvdnd-
ningen av dessa tjdnster och fakturerar i sin tur anvdndarna. Ar
2009 overgir denna fakturering till Arek, vilket innebir att Pen-

sionsskyddscentralens intdkter och kostnader frir kopta tjdnster
avsevirt minskar.

2005

2006

2007

Persona lanta I Loner och
arvoden
(1 000 e)

15 050

16008

16 140

423

432

434
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Styrelsens ordfti ra nd e

Medirine och kirurgie doktor, verk-

stdllande direktiir fi,r llmarinen
(1991-2006). Medlem i Pensions-

skyddscentralens styrelse sedan
.l992, 

iiven medlem i styrelserna ftir

Arbetspensionsfiirsiikrarna TELA och

Finansbranschens centralfiirbund.

Markku Kauppinen, f. 1949

Styrelsens vice ordftirande

Verkstiillande direktair fiir Kommu-

nernas pensionsfiirsdkring, doktor

i samhdllsvetenskaper. Medlem i

Pensio nsskyddscentra lens styrel -

se sedan 2008, dven medlem i sty-

relsen ftjr Arbetspensionsfdrsik-

rarna IELA.

Risto Alanko, f. 1951

Direkttir vid Teknologiindustrin rf,

vicehiiradshijvding Medlem i Pen-

sionsskyddscentralens styrelse se-

dan 2005, iiven medlem istyrelsen

frir lnstitutet f0r ledarskap JTO och

suppleant i arbetsdomstolen.

Eija Kaipainen-Perttula, f. 1 958

Direktor vid Varma, filosofie magis-

ter Medlem i Pensionsskyddscen-

tralens styrelse sedan 2002, dven

medlem i styrelserna ftjr Vakuu-

tustiedon Kehitamissaiiti(j 0ch Fi-

nanssi- ja vakuutuskustannus 0y

FINVA.

l(aija Kallinen, f. 1950

Bitriidande direkttir vid Ftt, magis-

ter i samhillsvetenskaperna. Med-

lem i Pensionsskyddscentralens sty-

relse sedan 1992 (suppleant 1989),

iven medlem i styrelserna fiir Ar-

betsltishetsftirsiikringsfonden och

Pensions-Tapiola.
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Va rfor leder depression till pensionering ?

o
r 2007 blev 4 257 fiildndare invalidpensionerade pi
grund av depression. Efter mitten av 1990-talet har
siffran blivit hiilften stcirre. Pensionsutgiften for in-
validpensioner som beviljats pi grund av depression
var nistan 413 miljoner euro ir 2007, vilket dr ett tre-

faldigt belopp jzimfort med motsvarande siffra ir 1998.

Pensionsskyddscentralens styrelse gav konsultativa kom-
missionen for invaliditetsdrenden i uppdrag att under hr 2006
gora en utredning av vad det de facto har skett i friga om inva-
lidpensioner som beviljas pi grund av mentala storningar och
om det iir mojligt att piverka utvecklingen, samt att ldgga fram
fcirslag pi behovliga Atgdrder. Den konsultativa kommissionen
bestod av representanter f<ir arbetsmarknadsorganisationerna,
arbetspensionsanstalterna, Folkpensionsanstalten, Arbetshiil-
soinstitutet och Pensionsskyddscentralen.

Enligt utredningen verkar depressioner fororsaka mer ar-
betsofcirmiga dn tidigare. Andi tyder finldndska forskningsre-
sultat pA att depression inte har blivit mer utbredd som sjuk-
dom. I Finland lider ca sju procent av den vuxna befolkning-
en av depressionstillstind. Trots det har bruket av depressions-
mediciner <ikat samtidigt som antalet patientbesok pA grund av

mentala st<irningar och antalet psykiatrer har okat inom bas-

hdlsovirden.

Utdragen arbetsoftirmiga iir ett problem

De som gAr i invalidpension pi grund av depression har i all-
mdnhet bakom sig en rltt ling yrkesbana. De som pensioneras
pi grund av depression dr dessutom biittre utbildade dn andra
invalidpensiondrer och fir hogre pension dn genomsnittet.

Den senaste tidens dndringar i pensionslagstiftningen har
syftat till att frdmja fortsatt forvdrvsarbete och skjuta upp pen-
sions<ivergingarna till h<igre ilder. Trots det fAr de drag i in-
validpensions- och rehabiliteringslagstiftningen som stdder

fortsatt arbetslivsdeltagande inte samma genomslagskraft i den
mentala sjukdomsgruppen som i andra sjukdomsgrupper. Till
exempel fAr personer som har mentala sjukdomar mycket sdllan
delinvalidpension. Ocksi inom arbetspensionsrehabiliteringen
dr depression en tydligt sdllsyntare diagnos iin bland nya inva-
Iidpensioner.

Enligt unders<ikningar finns det sidana brister i behandling-
en av depression, smidigheten i tjdnstekedjorna och rehabilite-
ringens funktion som bidrar till utdragen arbetsofcirmiga. Vir-
den dr inte alltid intensiv och medicineringen inte heller opti-
mal, ofta ges ingen annan vird dn medicinering, vArden sdtts in
ft)r sent och avbrl.ts for tidigt. I samarbetet mellan olika akto-
rer finns problempunkter, behovet av yrkesinriktad rehabilite-
ring upptdcks inte alltid och depressionspatienternas iterging

Nya egentliga invalidpensioner i vissa grupper

av mentala stiirningar Sren 1983-2007 inom privata sektorn
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till arbete efter rehabilitering lyckas mindre bra dn andra reha-
biliteringskl ienters.

forslag. Den hogt uppsatta koordinationsgruppen for projektet
strdvar till att representanterna for olika intressegrupper skall
ftirbinda sig att genomfora projektplanen och verksamhetspro-
grammet for projektet som ska firebygga depression och de-
pressior.rsrelaterad arbetsoformiga. I verksamhetsprogrammet
presenteras behovliga delprojekt, itgrirder, dndringar av lagstift-
ningen och samarbetsbel.roven och andra pigiende projekt som
anknyter till frigan. For att gora upp och praktiskt genomfcira
verksamhetsprogrammet tillsattes en styrgrupp med represen-
tanter f-or de centrala forvaltningsgrenarna, arbetsmarknadsor-
ganisationerna och den tredje sektorn.

Verksamhetsprogrammet syftar till att frdmja arbetstagar-
nas mentala hdlsa och vdlbelinnande i arbetet. Det uppmuntrar
till att ingripa i problem i arbetet i tillrrickligt god tid. Dessut-
om utvecklas ttgdrder som riktar sig till riskgrupperna och an-
nan f<irebyggande verksamhet pt arbetsplatserna, bashdlsovir-
den, specialsjukvirden och socialvdsendet. Virden, rehabilite-
ringen och servicekedjorna trimmas for att stodja depressions-
patier.rters fortsatta arbete och iterging i arbete.

Social- och hilsovirdsministeriet tog alltsi kraftigt fasta pi
kon.rn.rissionens utredrring och borjade fora arbetet framit. Att
detta arbete lyckats zir viktigt forutom for de insjuknade mdn-
niskorna ocksi for samhdllet, som annars gAr rniste om deras
arbetsinsats. |zimfort med andra sjukdomar dr det unga och vdl-
utbildade rndnniskor som blir invalidpensionerade pt grund av
depression. De skulle dnnu ha mycket att ge och fi i arbetslivet,
om man lyckades med att virda och stodja dem.
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Mycket kan gtiras pi arbetsplatserna

Arbetsplatserna spelar en viktig roll forutom i frdmjandet av ar-
betshilsan ocks6 i friga orn att genomt'ora arbetsarrangemang
som strjder anstillda sorn insjuknat i depression nir de ska fort-
sdtta trrbeta och i lriga om att stridja anstdllda som itervdnder
efter en ling sjukledighet. Invalidpensionering kan forebyggas
ocksi genom god vird och rel-rabilitering som frimjar fortsatt
arbete.

Sivdl arbetslivet som behandlingen av depression och reha-
biliteringen behriver alltsi utvecklas samtidigt. Samarbetet mel-
lan arbetsplatsen, hdlsovirden och pensior.rssystemet har en
nyckelposition i forebyggandet av lingvarig arbetsoformiga pi
grund av depression, vid sidan av vdlfungerande mentalvirds-
tjlnster. Som sakkunnig bide pi arbete och pt sjukdomar ir fo-
retagshilsovirclen en viktig aktor i triga om sivril fbrebyggande
som vird och rehabilitering.

Som atgardsfdrslag rekom men c.lerade kor.rsultativa kon.rmis -

sionen fbr invaliditetsiirenden bland ar.rnat en rikning av yrkes-
inriktad rehabilitering och delinvalidpension i mentalvirdsfall
och betonir.rg av psykiskt stod i arbetsplatsrehabiliteringen. I
forslagen podngteras ocksi att samarbetet mellan pensionssys-
temet och hdlsovirdssystemet ska oka, sjukfrinvaropraxisen ut-
vecklas, god vird frdmjas, rehabiliteringsaspekten betonas och
framgingsrika losningar inon.r arbetslivet spridas ut.

Vilja an sttidja itergingen till arbete

I oktober 2007 tillsatte social- och hdlsovirdsministeriet det s.k.
Masto-projektet fcir att ger.romfilra konsultativa konmissionens

Riitta Korpiluoma
direktiir



De gemensamma datasystemen i forandring

et skedde en viktig reform i arbetspensionssektorns
datasystemsamarbete iborjan av hr 2007, ndr det

gemensamma intjiiningsdatasystemet, som sktits av

Arek Oy, togs i bruk for behandlingen av intjdnings-
uppgifter. Grundandet av Arek fiiregicks av flera gemensamma

utredningsgrupper som dryftade mojligheterna till mer omfat-
tande datatekniskt samarbete inom arbetspensionssektorn. Det

gemensamma konstaterandet som utredningarna kom till var
att samarbete skulle gcira det mojligt att avsti frin dubbel re-

gistrering av uppgifterna och samtidigt satta stopp for okning-
en av arbetspensionssektorns it-kostnader genom att mins-
ka det overlappande arbetet. Genom okat samarbete kan man

ocksi f<irbereda sig pi att sdkerstdlla att det ocksi i framtiden
finns kompetent arbetskraft.

Ibruktagningen av intjdningssystemet istadkom en situa-

tion ddr pensionsanstalterna frin tvi hill fick tjdnster frin en

systemhelhet som de uppfattade som enhetlig: frin Pensions-

skyddscentralen (PSC) och Arek. I samband med dndringen
hade PSC:s personregister och arbetsgivarsystem omarbetats

for att fungera som bakgrundssystem for intjiningssystemet,
varav foljde att det stdlldes andra krav pi deras tillgnnglighet
och utveckling dn tidigare.

Samarbetet mellan tvi olika organisationer krdvde extra in-
satser bland annat i leverantorshanteringen, utredningen av

felsituationer och san-rmanjdmkningen av tidsplaner. Ocksi for
kunderna var det svirt att hilla reda pi vilkendera organisatio-
nen de skulle kontakta i olika frigor.

Datasystem som betjanar anstalterna ir pi Areks ansvar

Ett av Pensionsskyddscentralens strategiska mil ir 2007 var att

sammanjdmka Areks system och de av Pensionsskyddscentra-
lens system, som betjdnar pensionsanstalterna, till en effektiv
helhet. Ytren 2007 inledde PSC och Arek ddrfor ett samarbets-

projekt for att forbereda <iverforingen av det datatekniska ansva-

ret av de system som betjdnar hela arbetspensionssystemet pi
Arek.

Frin april till november bereddes systemoverforingen och

de arbetssdtt, ansvar och roller som gdller ddrefter. I november

godkrindes forslagen av bide PSC:s och Areks styrelser. I de-

cember beslot Arbetspension.fi-kommittdn att ockst overfora

systemansvaret lor Arbetspension.fi till Arek.
Man fattade ett beslut om att i borjan av ir 2008 overfora

ansvaret for alla datasystem som direkt betjdnar pensittnsan-

stalterna till Arek. Bland de civerftirda systemen finns bland an-

nat systemen for pensionsansokr.ringar och pensionsbeslut, in-
tjrining av pension (bl.a. oavlonade perioder), utdragstjinster-
na och intygen over forsdkringsperioder. I samband med civer

fciringen overgick 17 personer frin PSC till Arek som gamla ar-

betstagare for att ta hand om dessa system. Utanfor overforing-
en stod datasystemen fcir PSC:s egna tjdnster.

I fortsdttningen bdr Arek det datatekniska ansvaret for de

riverforda systemen. Bolaget ansvarar for produktionen av sys-

temtjdnsterna och deras servicenivi infor kunderna, upphandlar
systemleveranserna och ansvarar for projekt- och underhillsav-
talen. Frin och med 2009 ansvarar Arek ocksi for prissittning-
en av tjdnsterna och fakturerar kunderna direkt for kostnader-

na for tjdnsterna, vilket innebdr att prissdttningen blir genom-

skinligare. Ar 2008 dr en overgingsperiod di Pensionsskydds-

centralen fortfarande fakturerar pensionsanstalterna for regis-

tertjdnster.
Pensionsskyddscentralen bdr fortfarande ansvaret for till-

gingen till tjanster som behovs for verkstdlligheten av arbets-

pensionsskyddet och for att tjdnsterna och registerinnehillet dr

korrekta, heltdckande och lagenliga. PSC kvarstir ocksi som re-

gisteransvarig och skoter tjdnsteproduktion som hiinfor sig till
uppriitthillandet av registren: utredning av fel i innehillet, rid-
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givning om registreringen, overvakning av registrens integritet
samt anvisningar och utbildning om registeranmdlningar.

Systemen utvecklas i samrid

I samband med overforingen ar,talades ocksiL om nya samar-
betsformer med kunderna. Pensionsanstalterna fir mojlighet
att mer direkt dn tidigare piverka utveck-lingen av de gemen-
samma systemen. Det har grundats tre kundgrupper - Forsdk-
ringstjdnster, Avgorandetjinster och Arbetspension.fi - som
sammanstdller, tidsplanerar och prioriterar utvecklingsbehov
inom respektive applikationsomride, ger ekonomiska ramar for
arbetet och friljer upp tjdnsternas kvalitet och tillgiinglighet.

I applikationsgrupperna kommer arbetspensionsanstalterna,
Pensionsskyddscentralen och Arek dverens om att inleda arbe-
te med definitioner och genomforande, resurseringen av dessa

och prioriteringen av onskemiLlen om innehill och Sndringar.
I borjan av ir 2008 omorganiserades ocksi Pensionsskydds-

centralens it-forvaltningslinje for att battre svara mot situatio-
nen efter overforingen. For utvecklingen av arbetspensionssys-
temets gemensamma registertjinster ansvarar nu avdelningen
for registertjinster i samarbete med Arek och arbetspensions-
anstalterna. Dessutom utvecklar avdelningen det maskinella
informationsutbyet mellan FPA och arbetspensionssystemet

Direktor Katri Raotikoinen skriver om dotasystemreformerna inom pensianssystemet.
0verf6ringen av arbetspensionssektorns gemensommo system till Arek och inforandet
av det nyo intjoningssystemet var stora steE.

samt med ovriga myndigheter och utldndska institutioner som
behover uppgifter frin arbetspensionssystemet.

IT-avdelningen ansvarar i fortsdttning fcir att bygga upp
PSC:s egna system och sdkra att de fungerar.

Bittre service pi ett kostnadseffektivt sett

Ibruktagningen av det nya intjdningssystemet och overforingen
av arbetspensionssystemets gemensamma system till Arek var
stora steg mot en effektivare kostnadshantering och rdtlinjigare
dataforvaltning. Det finns skdl for denna utveckling att gi vida-
re, for att okningen av it-kostnaderna inom sektorn ska avstan-
na eller till och med minska.

Ocksi de slutliga kunderna, de forsdkrade och forsdkrings-
tagarna, gagnas av det <ikande datasystemsamarbetet inom sek-
torn. Utgtende frin centralt registrerade uppgifter och irenden
ar det mojligt att skapa mer omfattande och driftsikrare webb-
tjdnster for kundernas bruk, och kunderna fir en mojlighet att
folja behandlingen av sina egna drenden i arbetspensionssyste-
met.

Katri Raatikainen
direktitr
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Bedom ninga r av pensionsskyddet

E
n av Pensionsskyddscentralens viktigaste uppgifter 6r
att ta fram information som underlag fcir bedomning-
ar av pensionsskyddet och dess utvecklingsvyer. Ar 2007

utgavs minga rapporter. I den hir artikeln plockas ndLg-

ra av dem som 6r intressantast fcir den allmdnna pensionspoli-
tiska debatten fram.

tn ny lingsiktsprognos

Pensionsskyddscentralen gav ut en ny prognos over de lagstad-
gade pensionsutgifternas, pensionsavgifternas och pensionsni-
vins utveckling fram tlll 2075. Den senaste gavs ut 2004. Prog-
nosen ir 2007 utghr frin ett gedignare material och bygger
bland annat pi Statistikcentralens fiirska befolkningsprognos
frtn 2007.

Arbetspensionsutgifterna i proportion till l<inesumman cikar

Pensionsnivin, pensionsutgiften och -avgifterna fram till ir 2050

enligt P5(:s lingsiktiga beriikningsmodell

frin nuvarande 23 procent till 34 procent fram till ir 2030. Ef-
ter det minskar pensionsutgiften procentuellt. Ar 2005 var av-

gifterna ftir alla arbetspensioner, den privata och den offentli-
ga sektorn sammanlagt, 26,6 procent av arbetsinkomsterna. I
grafen hdr intill framstdlls den si kallade standardavgiftspro-
centen, som beskriver en sidan avgiftsnivi som skulle riicka till
f<ir utbetalningen av pensionerna, om avgiften genast hojdes till
en sidan nivi som utgifterna forutsdtter. Inom hela arbetspen-
sionssystemet skulle behovet att hcija avgifterna vara ca en pro-
centenhet. Enligt prognosen stiger ArPl-avgiften, som betalas
fcir lontagare inom den privata sektorn, frin nuvarande 2l pro-
cents nivi med drygt fyra procentenheter fram till 2030-talets
b<irjan, varefter den inte fcirindras ndmnvdrt.

Inkomstnivin antas oka med 1,75 procent om iret. Eftersom
pensionerna delvis dr knutna till inkomstnivin kommer de ge-

nomsnittliga pensionernas kdpkraft att ndstan fordubblas fram
till ir 2050. Medelpensionerna kommer att stiga i proportion
till medellcinerna dnnu i borjan av 2020-talet, men sjunker ef-
ter det. I borjan av 2030-talet har proportionen mellan medel-
pensionerna och inkomstnivin itergitt till dagens nivi. Siink-
ningen beror pi att livsliingden antagligen okar, vilket inverkar
pi nya pensioner genom livsldngdskoefficienten. En annan or-
sak dr att den offentliga sektorns pensioner sminingom sjunker
till samma nivi som den privata sektorns.

I rapporten beskrivs resultatens kiinslighet fcir antagandena
om befolkningen och ekonomin. Den forvdntade livsliingden
piverkar pensionernas nivi genom livsldngdskoefficienten. Om
den reella avkastningen pi placeringarna dr fem procent i stdl-
let for fyra, sisom man antagit i basprognosen, minskar behovet
att hoja ArPl-avgiften frin drygt fura procentenheter till drygt
en procentenhet. Om den reella avkastningen endast dr tre pro-
cent, innebdr det att ArPl-avgiften fram till borjan av 2030-ta-
let miste hojas med drygt sex procentenheter.
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Pensionsskyddscentralen producerar information som underlog f6r beddmningen och
utvecklingen av orbetspensionsskyddet. Direktdr Honnu Uusitalo presenterar ndgra vik-

tigo forskningsresultat frdn 2007,t.ex. hur pensionsreformen hor pdverkot yrkesbanorna.
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Pensionsreformen ftirlSnger yrkesbanoma

I en undersrikning som Pensionsskyddscentralen och Niiringsli-
vets forskningsinstitut gjorde tillsammans bedtimdes pensions-
reformens effekter med en modell som beskriver tillgingen till
arbete och individernas beslut angiende pensionscivergingen.
Modellen bygger pi antagandet att de ekonomiska drivfiidrar
som pensionssystemet och beskattningen ger piverkar besluten
om pensioneringstidpunkten. Enligt resultaten forlings yrkes-
banorna med allt frin itta minader till ett och ett halvt ir tack
vare pensionsreformen.

Orsaken till att yrkesbanorna ftirliings dr att striktare be-
grinsningar har inf<irts for den s.k. pensionsslussen och forti-
da ilderspension. Frire reformen var det mojligt for lingtidsar-
betslosa att komma in i pensionsslussen vid 55 irs ilder, men
nu ftirst vid 57 irs ilder. F6rtida Alderspension kunde man frire
reformen fi vid 60 irs ilder, nu f<irst vid 62. De indringar som
gjorts i pensionstillvdxten, fiirtidsminskningen och uppskovs-
lorhojningen har ddremot smi sammantagna effekter, eftersom
indringarna har gitt i olika riktningar och d?irf6r i h<ig grad tar
ut varandra.

Tidigare unders<ikningar visar att pensionstillviixten pi 4,5
procent, som arbete efter fyllda 63 tr ger, motiverar till fort-
satt fcirvirvsarbete. En biittre funktionsformiga bidrar till sam-
ma resultat, liksom aven attitydfdrindringen bland arbetsgiva-
re. I och med att de ildersklasser som kommer ut i arbetslivet i
framtiden dr mindre in de ildersklasser som gir i pension, rikar
efterfrigan pi arbetskraft. Tillsammans med forindringarna av
pensionssystemet torde dessa faktorer bidra till att yrkesbanor-
na blir avsevirt liingre.

Ersdttningsgraden kring 60 procent

"Efter minga f<irstik och misstag har man hos oss och pi an-
nat hill kommit fram till att en pension som uppgir till 60 7o

av slutlcinen iir ett liimpligt mill' Si skrev Teivo Pentikdinen &r
L997 . En undersokning som publicerades 2007 ger en gynnsam
bild av hur milet pi 60 procents ersdttningsgrad har nitts.

I undersokningen studerades hur inkomsterna fririndras vid
pensions<ivergingen. Forskningsmaterialet var ca tio procent av
dem som gitt i pension 2003. Ersdttningsgraden berdknades for
dessa personer genom att dividera de arbets- och folkpensio-
ner som de fick 2004 med deras genomsnittliga inkomster iren
1997-2001. Inkomsterna bestod av ftirvdrvsinkomster och in-
komstriverfciringar.

For dem som gitt i pension frin lonearbete var ersattnings-
graden ofta kring 60 procent, lor en stor del till och med mera.
Inom den offentliga sektorn var ersdttningsgraden hrigre (66 7o)

tn inom den privata sektorn (57 Vo). Om skatterna beaktas, var
ersittningsgraden 5-7 procentenheter hogre.

De individuella variationerna var stora. AndA var det bara
ca en tiondedel vars inkomster minskade med mer dn 50 pro-
cent vid pensioneringen. En tredjedel fick stcirre inkomster ef-
ter pensioneringen.

Hannu Uusitalo
direktiir

Kiillor:
Peter Bistriim, Kalle Elo, Tapio Klaavo, Ismo Risku och Hannu Sihvo-
nen: Lakisiiiiteiset eliikkeet. Pitkiin aikaviilin laskelmat 2007. Eltiketur-
vakeskulcsen raporttej a 2007 : 2.

Tuulia Hakola och Niku Miitittiinen: Eliikeuudistulcsen vaikutus eliikke-
elle siirtymiseen ja eliikkeisiin - arviointia stokastisella elinkaarimallilla.
ETLA B 226 och Eliiketurvakeskulesen tutkimuksia 2007:1.

Juha Rantala och llpo Suoniemi: Tulojen muuttuminen ekikkeelle siir-
ryttiiessii. Eliiketurvakeskulesen keskustelualoitteita 2007:6. Palkansaa-
jien tutkimuslaitoksen tyiipapereita 237.
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I ntresseg ru ppernas omdome om Pensionsskyddscentra I en

Ti I Ifo rl itl ig och sa kku n n ig

ensionsskyddscentralens intressegrupper anser att
Pensionsskyddscentralen iir tillfdrlitlig och sakkun-
nig ndr det gtller att bedoma och utveckla pensions-
skyddet. Pensionsskyddscentralens inflytande grun-

dar sig pi gedigen kunskap, forskning, utredningsarbete och
juridisk kompetens.

Enligt intervjuer med den hogsta ledningen fcir intresse-
grupperna stdrks Pensionsskyddscentralens roll av att den bli-
vit aktivare och oppnare. Pensionsskyddscentralens sakkun-
niga och det material som den tagit fram anlitas och anvdnds
ocksiL i st6rre utstrickning i medierna. Trots det visar fcirfrig-
ningar att PSC inte 6r sdrskilt viilkiind utanfrir de ndra intresse-
grupperna och att den till och med blivit nigot mindre bekant
for den stora allmdnheten.

Pensionsskyddscentralen soker respons for bed<imning och
utveckling av sin verksamhet, bl.a. genom att intervjua ledar-
na fcir sina viktigaste intressegrupper. Gruppen av intervjua-
de vdxlar irligen enligt ett visst mdnster: forst intervjuas pen-
sionsanstalternas ledning, iret diirpi intervjuas ledningen pi
social- och hdlsovirdsministeriet, finansministeriet och arbets-
marknadsorganisationerna och det tredje iret intervjuas be-
slutsfattare i riksdagen och inom vissa andra samhdllsaktorer.
Intervjuerna har redan i flera 5r gjorts av Pensionsskyddscen-
tralens tidigare informationschef, doktor Pirkko |iiiiskeliiinen.

Utciver dessa utf<irliga intervjuer soker Pensionsskyddscen-
tralen respons genom mera omfattande understikningar bland
intressegrupperna och med enkdter som koncentrerar sig pi
bedomning av vissa tjdnster.

"Ftiretagsbilden" synnerligen klal

I Pensionsskyddscentralens foretagsbild betonas tillforlitlighe-
ten och sakkunskapen, anser alla intressegrupper. Ndstan alla

kommer forst att tdnka pi hogklassiga undersokningar, bed<im-
ningar och scenarier. Den f<irsdkringsmatematiska och juridis-
ka expertisen lyfts ocksi ofta fram.

Som exempel pi forskningsomriden ndmns uppfoljning-
en av pensionsreformen, fortsatt fcirvdrvsarbete och progno-
serna om pensionsskyddets utveckling. Pensionsskyddscentra-
lens sakkunskap anses stdrka hela arbetspensionssystemets tro-
viirdighet, i och med att utredningar som PSC gjort ofta an-
vdnds i den pensionspolitiska debatten och beredningen. Kritik
framfcirs i viss min for att forskningen 6r systemorienterad och
forskningssektorn ritt strikt avgrdnsad.

Den pi statistik och utredningar grundade offentliga ima-
gen dr si stark, att de ovriga omridena for PSC:s sakkunskap fir
mindre uppmd'rksamhet av en del intervjuade. Det gdller i syn-
nerhet tjdnster som hdnf<ir sig till skotseln av pensionsirenden
och som ges till arbetspensionsforsdkrarna och andra institutio-
ner och myndigheter, trots att dessa tjdnster sysselsdtter stcirsta

delen av Pensionsskyddscentralens personal.
De positiva omdcimena om tillforlitlighet g?iller si gott som

alla Pensionsskyddscentralens tjdnster. Sidana kommer frin
minga hill giillande bl.a. den juridiska sakkunskapen och re-
sursstyrkan pi detta omrAde. Pensionsskyddscentralens med-
verkan i beredningen av arbetspensionslagstiftningen vdck-
er ocksi frigor hos nigra intervjuade. Det 6r ocksA mojligt att
denna roll uppfattas som tyngre ln den 6r i verkligheten, fastdn
man i alla situationer och i information som ges ut vill vara tyd-
lig med att beredningen leds av ministeriet.

Pensionsskyddscentralen betraktas som ett centralorgan
som inte efterstrdvar businessfordelar. Den uppfattas nog som
arbetspensionssystemets forsvarsborg, men fir dndi erkdnsla
for sin opartiskhet och neutralitet av olika parter.

Sma kritiska tongingar har funnits i de intervjuades budskap

,Kil
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som har konstaterat att det uttryckligen ir pensionsanstalternas
uppgift att betjina de f<irsdkrade. I det hiir avseendet har roll-
fcirdelningen fortydligats. Ett annat dmne for kritik - i synner-
het bland de politiska beslutsfattarna - ir Pensionsskyddscen-
tralens nigot byrikratiska image, stelhet och rdtt stora personal.
Arbetsmarknadens beslutsfattare hoppas att Pensionsskydds-
centralen effektiverar sin kommunikation och <ikar takten som
fcirsvarare av arbetspensionsskyddet.

Ryktet 6r gott, men biir inte l6ngt

Enligt mera omfattande kartliiggningar bland intressegrupper-
na, bl.a. enkdter som gjorts pi Arbetspensionsdagen, har Pen-
sionsskyddscentralen ocksi ett gott rykte. I friga om yrkeskun-
skap, tillforlitlighet och neutralitet kommer den ndra toppen pi
skalan. Svaren pi frigor som gdller arbetssdttet, sisom tydlig-
het, effektivitet och flexibilitet, visar dlremot en stdrre sprid-

Teman fOr inslag med PSC som killa i medierna

ning och osdkerhet. I och for sig iir det typiskt for sakkunnig-
organisationer.

Enkdter bland lite avldgsnare intressegrupper ger ocksA vid
handen att ryktet dr gott, men att PSC inte dr sdrskilt bekant.
I vanliga imageundersrikningar dr det oftast firre svarare som
ger nAgot omdome om Pensionsskyddscentralen 6n till exem-
pel om FPA, STAKES eller Arbetshilsoinstitutet. I Arbetspen-
sionsforsdkrarna TELA:s unders<ikning om attityderna till ar-
betspensionen (Ty6el?ikeasenteet, 2007) kom Pensionsskydds-
centralen fcirst efter FPA som informationskdlla i pensionsfri-
gor, men fick mest omndmnanden jiimfcirt med andra institu-
tioner inom arbetspensionssektorn.

Bland den stora allmdnheten dr Pensionsskyddscentralen be-
kant for varannan person idag. Resultatet 6r ganska exakt det-
samma som andelen personer som kdnner till sin egen pen-
sionsanstalt. Pensionsanstalternas siffra kommer sannolikt att
stiga, i och med att det uttryckligen dr anstalterna som skickar
ut breven med pensionsutdragen till de f<jrsiikrade. For en or-
ganisation som Pensionsskyddscentralen dr det i och ftir sig in-
te av stcirsta vikt att vara allmdnt kdnd, men det har ett samband
med hurdan genomslagskraft den information som vi produ-
cerar har.

Information om sjeha saken, pensionerna

Intressegruppernas och den stora allmdnhetens instlllning till
Pensionsskyddscentralen kan ocksi reflekteras genom medier-
na. Pensionsskyddscentralens synlighet i medierna har under
de senaste iren okat. Enligt vir egen bokfdring publicerades det
ca 770 nyheter och andra inslag som baserade sig pi informa-
tion producerad av oss.

Merparten av den publicitet som Pensionsslcyddscentralens
material fir koncentrerar sig pi sjiilva pensionsskyddet, pen-
sionsforminerna, yrkesbanorna och arbetsformigan. Det kan
betraktas som ett anmlrkningsvdrt resultat med tanke pi ar-
betspensionssektorn, eftersom sjiilva produkten, dvs. pensions-
slcyddet, i den 6vriga nyhetsfcirmedlingen och i det allmdnna tu-
multet ibland fir for Iite uppmdrksamhet.

Reijo Ollikainen
i nfor m ati o n s di rekt ii r

I Pensionskyddet

{E Yrkesbanornas liingd

Finansieringen av

arbe$pensionerna

r Arbetsfiirmega

Teknisk verksamhet

0vriga teman

I Pensionssparande

440/o

21 o/o

12Vo

10 a/o

6o/o

5o/o

20k

Pensionsskyddet

Handlar om de grundliiggande frigorna inom

och verkstilligheten av det lag$adgade pen-

sionskyddet, pensionsvillkoren, reglerna for in-

tJening av pension, pensi0nernas belopp och

tillra(klighet med tanke pi m6nniskornas ut-

komst. Ndstan alla inslag i text tv och insanda

re bokfiirs i denna kategori.

Yrkesbanornas liingd

Handlar om ildre arbetstagares o(h pensionsta-

gares stiillning pi arbetsmarknaden, antalet

personer som gir i pension samt pensionerings

6ldern.

tinansieringen av arbetspensionerna

Handlar om pensionsskyddets ekonomiska hEll'

barhet, pensionsavgift erna, pensionsutgiften

orh fonderingen.

ArbetsfiirmSga

Handlar om utvecklingen av arbetsfrirmigan

och orsakerna till och fdljderna av arbetsofrir-

miga.

Teknisk verksamhet

Handlar om Pensionsskyddstentralens datatek-

niska tjenster med anknytning till pensions-

skyddet, t.ex. webbtliinster, registertj;nster

och rivervakning.

Pensionssparande

Handlar om sparande med tanke pi 6lderdo-

men som komplement till det lagstadgade pen-

sionskyddet.

0vriga

Handlar om andra teman som direkt eller indi-

rekt ger Pensionskyddscentralen publicitet.

Vi ger pdlitlig informotion i en form som dr forstdelig. - Enligt enkdter bland in-
tressegrupperna och kundrespons dr tillforlitlighet och sakkunskop Pensions-

skyddscentralens starka sidor, konstoterar informotionsdirektdr Reijo Ollikainen.
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Kompetens ar nyckeln tillframg8ng

)(

januari 2007 vann Pensionsskyddscentralen tdvlingen
om att vara Finlands bdsta arbetsplats (Great Place to
Work) i serien for offentliga och allminnyttiga organi-
sationer. Pensionsskyddscentralens starka sidor var det
viktiga samhiillsuppdraget, overblicken <iver arbetspen-

sionssystemets utveckling, utmanande och intressanta arbets-
uppgiftea arbetets sjiilvstiindiga natur och mojligheten att pi-
verka det egna arbetet, ledningens fortroende for sina anstdll-
da, en atmosflr av jiimlikhet samt trevliga och hjd'lpsamma kol-
leger.

Minga av dessa styrkor vilar pi kompetens och dess stdn-
diga utvecklande. Pensionsskyddscentralens specialkompetens
och kompetensstrategi grundar sig pi Pensionsskyddscentra-
lens strategi och en serviceorienterad verksamhet. Merparten
av informationen och kompetensen skaffas pi praktisk viig, i
sjdlva utforandet, och bara en liten del genom organiserad ut-
bildning. Diirfor ligger det i hela organisationens intresse att al-
Ia har ett inldrningsorienterat grepp om arbetet och delar med
sig av informationen och att samarbetet l<iper.

Under berittelseiret lig fokuset pi att utveckla verksam-
hetsmodellen for styrningen. Man borjade dven fcirnya kom-
petensstyrningsprocessen samt planera ett informationssystem
till stod for detta. Milet iir dessutom att skapa nya metoder f<ir

utvecklingssamtal och pi ett mera omfattande sdtt utnyttja ut-
vecklingssamtal i grupp.

Yrkeskunskapen utvecklades med hjzilp av inskolning, ut-
bildning, projekt och arbetsrotation. Utbildningsutbudet var
mingsidigt och planerades med tanke pi deltagarnas arbete
och behov. Den personliga utvecklingen stoddes dven genom
externa kurser och examina, och studier pi eget initiativ upp-
muntrades ocksi. Informationsdelgivningstemat mdrktes spe-

ciellt viil i utbildningen i kommunikation och skrivande. Fem-

ton personer deltog i arbetsrotation inom huset och fem perso-
ner utanfdr den egna organisationen.

Fdrmdnnens uppgifter dr mycket utmanande, och ddrfor
okades chefsutbildningen. F<ir de mest krdvande situationerna
har man ocksi kunnat erbjuda hjalp i form av arbetshandled-
ning, sivil i grupp som individuellt.

Fokus pi tyst kunskap o(h erfarenhet

Enligt uppskattning kommer ndstan en f iirdedel av personalen
att gA i pension fore slutet av 2012. Under ir 2007 slutade 31 fast

anstdllda personer, varav l4 avgick med pension. Medelildern
bland dem som gick i pension var 62,6 hr.

Milet iir att stodja de anstdlldas motivation och arbetsformi-
ga samt utveckla metoder att uppmuntra de anstdllda att fort-
sdtta i arbetet och gi senare i pension. Vi uppskattar vira senio-
rers kompetens, arbetserfarenhet och insatser. Under de senas-
te tre iren har man pi Pensionsskyddscentralen fcirverkligat ett
utbildningsprogram som heter Me Konkarit. Cirka 60 personer
har deltagit frln olika avdelningar. Dessutom har alla formdn
under berdttelseiret gitt en utbildning kallad "Osaamisen jaka-
minen - esimies hiljaisen tiedon vartijana" (ung. Hur fcirmedla
kompetens - f<irmannen som vdktare av tyst kunskap).

Flexibla arbetstider

Pensionsskyddscentralen ses som en flexibel arbetsplats. Det
finns goda mojligheter till sammanjlmkning av arbetet och fa-
miljelivet, bl.a. tack vare den flexibla arbetstiden. Ar 2007 var
23 anstdllda deltidspensionerade, och 28 var partiellt virdlediga.
Tio personer var alterneringslediga och tre var studielediga. Vid
irets slut hade civerenskommelser om regelbundet distansarbe-
te uppgjorts med l5 personer.



Rekryteringen livligare pi htisten

Vid utgingen av iret uppgick personalstyrkan till 4L7 anstdll-
da, varav 80 procent var kvinnor. Det genomsnittliga antalet an-
stiillda var 434. Under berdttelseiret anstdlldes 51 nya personer,
varav l4 i fast anstdllning. De <ivriga anstdlldes som vikarier el-
Ier pA tidsbundna kontrakt. Sammanlagt l5 personer overgick
till andra arbetsuppgifter genom den interna rekryteringen. 35

kvinnor och 16 mdn borjade i nya arbetsuppgifter. Milsiittning-
en att <ika mdnnens andel av personalen finns inskriven i f<ire-
tagets j iimlikhetsplan.

Personalens medelilder var 45 ir och 5 minader, en <ikning
med tvi miLnader fr6.n iret innan. 35 procent av de anstdllda
har varit anstlllda pn PSC i over 20 Ar. A andra sidan har de se-

naste irens livliga rekrytering inneburit att antalet anstiillda pi
PSC som varit hdr i mindre dn fem ir ocksi dr stort, 36 procent.
Omsdttningen av personal steg frin 6,1 procent ir 2006 till 7,8
procent ir 2007.

Forhandlingarna mellan f<irbunden gdllande fcirnyandet av
Pensionsskyddscentralens kollektivavtal slutfordes 15.10.2007.
Personalens nya kollektivafial dr i kraft under tiden 1.10.2007

- 31.1.2010.

Ftirindringen en utmaning ftir Finlands bista arbetsplats

Under viren 2007 startade Pensionsskyddscentralen och Arek
Oy ett samarbetsprojekt med syfte att riverfora till Arek det da-
tatekniska ansvaret for de av Pensionsskyddscentralens system
som tjdnar arbetspensionsanstalterna. Mellan april och novem-
ber, di presentationen av godkdndes, forberedde man sig f<ir
detta arbete genom att civerf<ira datasystem, forbereda nya verk-
samhetssdtt och fordela ansvar och roller.

Pi Pensionsskyddscentralen fcirs alltid samarbetsforhand-
lingar dA betydande firdndringar dger rum i organisationen el-



Utbildningsdagar ftir personalen 2007

O Pensions- och socra fonakring 39 96

I li kurser 15ak

O Ihefsarbete och ledarskap samt

utveckling av arbetsplatsen 1)Vo

ffi Kommunikation och sprSk )Vo

& Ovrigt ))o/o

Ier di de anstdlldas uppgifter mdrkbart f<irdndras. Under berdt-
telseiret holls sammanlag I I forhandlingar, varav tre var direkt
anknutna till <iverf<iringen av datasystemen. L7 av de anstillda
overgick i Areks tj?inst 1. 1.2008.

De nya samarbetsmetoderna och -organen beror minga an-
stiillda. Det dr viktigt att slutf<ira fordndringsarbetet, fcilja upp
hur de <iverenskomna arbetsmetoderna upplevs i verkligheten
och tillsammans utfcira behovliga korrigeringar och rdttelser.
Det ger samtidigt mojlighet for var och en att utvecklas och lii-
ra sig nya saker.

Personalens grundutbildning 2007

3x
O Hogskola

O A lmanbi dande utbildning

a Institutnlv;

.: Yrkeshogskola

& Yrkesexamen

45 Vo

Dak

1/ o/o

11 Vo

50k

L6ner

Pensions- och lonebikostnader

F6retag shii I sovi rd

Personalbespisning

Pausserveri ng

Personalevenemang och givor

Rekreations- och hobbyverksamhet

Utbildning

Rekryteri ngskostnader

16 096 392

4 101 r08

231 767

319 291

7s 934

145 812

47 625

394 444

121 353

Personalkostnader (euro)
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Pension ss kyd dscentra I en s tjil nster
Exempel pi tjiinster

Servicen i hemlandet
Pensionsutdrag till de forsiikrade
Registerutdrag till pensionsanstalterna

Begaran om utdrag till myndigheter
Reqistrerade pensionsbeslut

Regist rerade pensionsansbkningar

Pensionsut16kningar till forsdkrade

Pensionsbeslut med avslaq

Radgivningsbrev till f6rsiikrade
R.idg ivningssamtal

Besok

Utredningar av anstallningsf6rhdllanden
Internet- och e postriidgivning

Besok pA webbplatsen Arbetspension.fi

Forteckninga r over forviirvsarbete
genom Arbetspension.fi

Besokare pii webbtjansten
Arbetspensionslagarna.etk.fi

Sakkunnigutlata nden

Distribution av pensionsbroschyrer

Distribution av tidningen Tyovoitto-Arbetsseger
Nyheter med PSC som k;jlla i medierna

2007

61 000

1 280 000

900 000

425 000

1 66 000

1 000

1 600

6 700

53 000

1 950

4 600

5 000

593 500

2006

346 000

r 820 000

740 000

41 4 000

1 60 000

1 100

1 700

9 100

67 900

2 300

5 200

4 300

640 000

6vervakningstjdnster
APL overvakning

lnformationsbrev till nya arbetsgivare

Overvakningsfall
' arbetstgivaren tecknade sjiilv en forsiikri ng

efter uppmaning
tva ngsforsii k ring a r

- oforsiikrade arbetstagare

oanmdlda l6ner (mn e)

2007 2006

11 300

2900
8 000

800

130

160

4 800

30

200

200

4 900

30

FoPL-6vervakning

lnformationsbrev till nya foretagare
Overvakningsfall

f6retagaren tecknade sjiilv en forsiikrlng
efter uppmaning

- tv;ingsforsikringar

*27
38 600

4 800

27 700

3 700

88 100 80 300

1 120

150

't 040

200

404 100

210

501 500

2 650 000
770

1 71 000

290

400 000

2 600 000

620

Kundutbildning
For pensionsansta lterna

Ku rser

Deltagare

Ku rsdagar

For FPA

Kurser

Deltagare

Ku rsd aga r

For ovriga samfund

Ku rser

Deltagare

Ku rsdaga r

2007 2006

68

3 833

3 323

87

5 443

5 209

UtlandstjAnster
Pensionsansokningar till utlandet
(inkl. fortsettningsansokni ngar)

Avgoranden om f6rsiikring av utlandsarbete
R5dgivningssamtal

Rbdgivning per brev och e-brev

Registrerade utlJndska pensionsbeslut

lntyg over f6rsiikrin gsperioder

Utbetalningar av retroaktiva pensionsposter

EU-tjanstemens ansokningar om

overforing av pensionsratt
ArPL-befrielser for utliindska arbetsg ivare

2007 2006 43

988

971

30

609
7099 400

5 900

28 600

3 200

2s 300

11100
500

9 000

5 900

3i 100

3 300

21 300
11 700

700

17

428

257

24

546

262

13

21

21
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Publikatione r 2007

Forskningsrapporter
Vuoden 2005 eldkeuudistuksen vaikutus
eldkkeelle siirtymiseen ja el2ikkeisiin
Arviointia stokastisella elinkaarimallilla
(Pensionsreformen 2005, inverkan pi
pensions6vergingarna och pensionerna.
Bed6mning med en stokastisk livscykelmodell)
Tuulio Hakolo och Niku Maiittiinen
Eliiketurvakeskus;Tutkimuksia 2007:1

How well can individuals approaching retirement
estimate their future pension benefits?
Tallamaria Mounu
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:2

Keskustelua suomalaisen tyoelemen luonteesta
ja sen muuttumisesta
(Debatt om det finliindska arbetslivets natur
och dess f6rindring)
Pekka Yl6stalo
Eldketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:4The Role of Pension Policy in Promoting Longer

Working Careers of Older People
EilaTuominen
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:3

Katsaus yksilollisiin eldketileihin
(Om individuella pensionskonton)
Jussi Huoponiemi
Eliketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:5

28*
Eldkeldisten toimeentulo tulonjaon
kokonaisuudessa (Pensionerernas utkomst i

helhetsbilden av inkomstf6rdelningen)
Juha Rantala och llpo Suoniemi
Eldketurvakeskus;Tutkimuksia 2007:2

Debattanf6randen
Kotitalouksien elSkesSSstdminen, tulot ja varallisuus
(Hushillens pensionssparande, inkomster
och formogenhet)
Koti Ahonen och Louri Moilanen
Eldketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007: 1

Tulojen muuttuminen eldkkeelle siirrytteesse
(Hur inkomsterna f6riindras vid pensioneringen)
luho Rontala och llpo Suoniemi
Elijketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:6

Meddelanden
Miksi masennus vie eliikkeelle?
(Varfdr leder depression till pension?)
Raijo Gould, Harri Gronlund, Riitto Korpiluoma,
H ei d i Ny ma n, Kri sti i na Tu omi n en och ko nsu ltot iva
kom m i ssi o n e n f6 r i nvol id itetsti re n de n
Eldketurvakeskus; Raportteja 2007:1

Miten ja minkAlaiseen tyoelakekuntoutukseen?
Ty6elikekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen
taulukkoraportti (Hur kommer man till rehabilitering
och hurdan dr rehabiliteringen.Tabellrapport
om undersokningen om arbetspensions-
rehabiliteringens funktion)
Raijo Gould, Kristiino Hdrkc)pdd, Aila .Jcirvikoski,

An n i ko La i so I a - N u otio, Tu u I a Le h i koi ne n

och Leeno Soarnio
Eliiketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:2

Handbticker
Ty6el6 kela i n siitid a nto 2007
Eldketurvakeskus; Kiisikirjoja 2007:1

Arbetspensionslagstiftningen 2007
Pensionsskyddscentralen; Handb6cker 2007:2

Lakiseatei set ele kkeet.
Pitkdn aikavdlin laskelmat 2007
(Lagstadgade pensioner. Lingtidsprognoser 2007).
Peter Bistrdm, Kalle Elo,Tapio Kloavo,lsmo Risku och
Hannu Sihvonen
Eltiketurvakeskus; Raportteja 2007:2

Working Papers
Optimising pension financing with an application
to the Finnish earnings-related pension scheme
Risto Vaittinen, lsmo Risku, Christina Lindell
ond Peter Bist16m
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:1

Tyoeliikkeen laskentaopas 2007
Ma rju kka H i eto n iem i och J oha n n a Kuja npa d ( red.)
Eliiketurvakeskus; Kiisikirjoja 2007:3

Ty6std poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja
Suomessa ja Ruotsissa
(Skillnader mellan Finland och Sverige ifriga
om uttraide ur arbetslivet och sjukfrSnvaro)
Raili Hyrkkanen
Eliiketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:3

Lakisaateisen ty6elii kevakuutu ksen
va ku utustekn iikkaa
(F6rsdkringsteknik inom den lagstadgade
a rbetspensionsfdrsiikringen)
JoakkoTuomikoski, Janne Sorainen och Satu Kilponen
Eldketurvakeskus; Kdsikirjoja 2007:4

S uomen el ii kejd rj este I mii
(Pensionssystemet i Finland)
Marjukka Hietaniemi och Suvi Ritola (red.)

Eltiketurvakeskus; Kdsikirjoja 2007:5



The Finnish Pension System
Marjukka Hietaniemi and Suvi Ritolo (eds.)

Finnish Centre for Pension; Handbooks 2007:6

Katsaus veestoennusteisiin
(Om befolkningsprognoser)
Peter Bistrom och Kalle Elo
ElSketurvakeskus; Katsauksia 2007:5

Statistikrapporter
Yksityisen sektorin tyoelakkeiden rahoitus vuonna 2005
(Finansieringen av arbetspensionerna inom den
privata sektorn 5r 2005)
Marja Kiviniemi
ElSketu rvakesku ksen ti lastorapofiteja 1 / 2007

TyoeliikelainsS6dant6 2007, teydennysosa
Red a ktd r er : E I i i so Ryy n dnen
och Barbaro D'Ambrogi-Ola
Eliiketurvakeskus; K5sikirjoja 2007:7

Statistikpublikationer
Suomen tydelekkeensaajat ja vakuutetut 2005
Arbetspensionstagare och -f6rsiikrade
i Finland 2005
Pensioners and insured in Finland 2005
Eliiketurvakeskus, Kuntien eliikevakuutus
ja Valtiokonttori
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu rva 2007

Tilastoraportti vuoden 2005 kustannustenjaosta
(Statistikrapport om kostnadsf6rdelningen Ar 2005)
Eeva Poutiainen,Saara Hu r meri nta
Elii ketu rvakesku ksen ti lastorapo ftieja 2/ 2007

Handbok for berikning av arbetspensionet 2007
Morjukko Hietaniemi och Johanna Kujanpdh (red.)

Pensionsskyddscentralens handb6cker 2007 N2e
6versikter
KokonaiselSke 2007:Ty6eliike, kansanel;ke
ja verotus
(Totalpensionen 2007. Arbetspensionen,
folkpensionen och beskattningen)
Suvi Ritolo
Elaketurvakeskus; Katsauksia 2007: 1

Tilasto Suomen eliikkeensaajista kunnittain 2006
Statistik over pensionstagarna i Finland efter
kommun 2006
Elaketurvakeskus ja Kansaneliikelaitos
Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2007

Yritysten tyoelakemaksut vuonna 2005
(F6retagens arbetspensionsavgifter 5r 2005)
Saara Hurmerinta, Jukka Lampi,
Katariina Vopalahti
E I 5 ket u rva kesku kse n t i la sto ra po ftteja 3 / ?0o7

Tilasto Suomen elekkeensaajista 2006
Statistik over pensionstagarna i Finland 2006
Statistical yearbook of pensioners in Finland 2006
Elaketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu tva 2007

Yksityisen sektorin ty6suhdetilastot vuonna 2005
(Statistik 6ver anstallningar inom den privata
sektorn 5r 2005)
E I 6 ket u rva kes ku kse n t i I a sto ra po r tteja 4 I 2007

I kiiiintymisen vaikutukset EU25-maiden
la kisiiStei sii n eltikejiirjestel m i i n
(Hur befolkningens 6ldrande piverkar de
lagstadgade pensionssystemen i EU25-liinderna)
)uha Knuuti, Seija Lehtonen och Miko Vidlund
ElSketurvakeskus; Katsauksia 2007:2 Suomen tyoelakkeensaajat ja vakuutetut 2006

Arbetspensionstagare och -f6rsiikrade
i Finland 2006
Pensioners and insured in Finland 2005
ElSketurvakeskus, Kuntien eltikevakuutus
ja Valtiokonttori
Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2007

ElSkkeellesiirtymisika Suomen tyoel;kejArjestelmiisse
PensioneringsAldern inom arbetspensionssystemet
i Finland
Effective retirement age in the Finnish
earnings-related pension scheme
.Jari Konnisto, Moija Hiltunen
El2iketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2007Eliike- ja muun sosiaaliturvan kehittamistyoryhmat
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Statistik

Pensionsutgiften och den totala socialutgiften i proportion

till bruttonationalprodukten

Pensionsutgiften i proportion

till lijnesumman inom privata sektorn

Pensionsfonderna i proportion

till liinesumman inom privata sektorn
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Privata sektorns pensioner

vid irets slut
Privata sektorns invalidpensioner
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U ppgifter 0m pensionsa nsta ltern a 2007

+

API. siPr F6Pt LF6PL Tot

Pensionsanstalter 11.12.

riibiikradel) 31.12.

42

450 000

,|

5 000

17

1 85 000

1

80 000

44

1 680 000

1) uppskattning

Premieinkomst Mn €

Pensionsutgift Mn €

Pensionsfonder Mn €

Pensioner 11.12.

Medelpension r) 31.12. €/min

2) Fdrdelad i pr0portion till ansvarsskulden.

l) tordelad i pr0portion till ansvarsskulden.

Antalet pensioner 31.12

Alderspensioner

I nvalidpensioner

Arbetsliishetspensioner

Deltidspensioner

Fam iljepensioner

Samtliga

Pensionsutgiften, mn €

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsldshetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Samtliga

9 670

8 333

827252)

948 900

723

56

113

734

9 000

1 034

2006

748 200

197 700

48 000

17 500

233 800

1 245 200

2006

6 000

1 611

522

130

933

9 196

655

666
'145 2)

110000

655

140

662

26

1 98 900

275

10 470

9774

83 630

1 266 800

649

2007

765 300

200 200

49 700

16 700

234900

1 266 800

2007

6 518

1 635

528

1)6

967

9774

2005

7n200
'r98 

900

50 700
'r9 000

232900

1 723700

2005

5 539

1 600

531

138

907

8717

2004

697 300

1 96 200

51 900

21 800

231 100

1 198 200

2004

5 107

1 608

571

159

885

8 330

2003

679 000

1 9i 000

54 600

24 600

229 600

1 184800

2003

4765

1 592

590

170

862

7 978

I samtliga siffror ovan inger even registrerat tillSggspensionsskydd. Premieinkomsten oth pensionsfonderna ;r delvis uppskattninqar.

Pi grund av avrundningen ar summolna eventuellt inte 6verensstimmande.



Arbetspensronspenga rna i orn lopp
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Bokslut 2007 . Resultatrakning

lntikter
Kostnadsandelar

Ovriga intiher
45 825

14 331 60 156

51 075

1 679 52754

Ansvarsfiirdelning
lntlher
Kostnader

Overftiring till niista period

1 340 034

-1 340 033

-1

1 465 561

-1M5940

319

l(ostnader

Kiipta tjiinster

Personalkostnader

L0ner och arvoden

Pensionskostnader

0vriga l0nebikostnader

Avskrivningar

0vriga verksamhetskostnader

-31753 -26 086

-16274

-3 098

-1 003

-1M2
-9 082

-16 009

-2994

-982

-1 149

-8 630-62252 -55 850

Resultat fiire finansiella poster och skatter

Finansiella intikter och kostnader

Avkastning av placeringar bland bestiende aktiva

Ranteintekter

Riintekostnader

-2 096 -3 096

957

1225
-86

2 195

913

-202096 3 088

Resultat fiire skatt
Ovriga direkta skatter

0 -8

8

Den ordinarie verkamhetens resultat 0 0

Intikter
0vriga intiikter

Kostnader

Aterbdring av kostnadsandelar ftir kreditftirsikringen
()vriga kostnader

l0arering av iiverskottet
Betalningar frin Garantia

Aterbiring till pensionsanstalterna

()verfiiring till balansriikningen

12 5725

-12 12

-5 689

-16 -5725

2377

-28367

25 990

0 0Resultatet av skiitseln av bestindet

6 056

-5 647

-409

Beloppen i tusen euro
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Balansrakning

Materiella nyttigheter

Byggnader och konstruktioner

Maskiner och inventarier

0vriga materiella nyttigheter

Aktier och andelar

Aktier och andelar

Rtirliga aktiva
Fordringar

Fiirsil lj n i n gsford ri n gar

0vriga fordringar

Resultatregleringar

Kassa och bank

4965

1 860

185

5 041

2 040

2127 010

3 508

1 451

7 500

7 293

2157

684

767

249

2

1 484

*il
1135

41 638

19 469 52 823

Eget kapital
Resultat frin tidigare riikenskapsperioder

Riikenskapsperiodens resultat

Friimmande kapital

Kortfrifigt
Skulder till leveranttirer

Ovriga skulder

Resultatregleringar

Utjimningsandelar ftir ansvarsftirdelningen

Kostnadsandelsskuld

Kred itftirsilkri n gssku I d

0

00

0

0 0

2741

989

4379

2

11 326

32 19 469

9 619

786

3 172

1

13223

26c2) 52823

19 469 52823

Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet

Pi anliggningstillgingar har gjorts planenliga maximala restvlrdesavskrivningar enligt niiringsskattelagen. Anliiggningstillgingar med en eko-

nomisk anviindningstid pi mindre iin tre ir har bokfdrts som kostnader under den riikenskapsperiod di anskaffningen gjorts. Avskrivningsplanen

iir densamma som iret innan.l Ovriga intikter ingir ftirsdljningen av registertjiinster som faktureras enligt anvdndning. F0rsiljningen inleddes ir
2007. I kostnaderna ftir pensionsanstikningar ingir 3r 2007 endast avslagna pensionsansiikningar. Fiir iivriga pensionsansiikningar btirjade PSC

fakturera respehive pensionsanstalt.

ltiner och arvoden

*

Verkstillande direhiiren och hans stiillfiiretriidare 318

Styrelsen 94

Representantskapet 30

Genomsnittligtpersonalantal 434

Personalkostnader 20375

Verkstillande direktiirens liin och naturafOrminer uppgick till I84 753 euro.

Verkstillande direktiirens stiillftiretriidares liin och naturaftirminer uppgick till 133 257 euro.

Verkstillande direktiirens och hans stiillftiretridares pensionsilder och pensioner bestims enligt ArPL.

798

82

29

432

19 985

ORDINARIE VERKSAMHET

Ovriga intikter
Ftirsiiljning av registertjiinster

Fdrsiiljning av utbildningstjiinster

0vrig ftirsiljning

Hyresintlkter

12 823

452

313

362

381

223

655

344

416

41intikter

intdher sammanlagt 14 331 1 619

Finansiella intikter och kostnader

Dividendintiiher

Frin dgarintresseftiretag

Rdnteintikter

trin iivriga

Riintekostnader

Till tivriga

957

1225

-86

2195

913

-20

3 088Finansiella intdkter och kostnader sammanlagt 2096

Eeloppen itusen euro



Bokfiirtvirde 01.01.2007

0kning

Minskning

Avskrivninqar

Byggnader och

konstruktioner

5 041

319

-395

Maskiner och

inventarier

2 040

455

-15

-620

materiella

nyttigheter

212

Aktier och

andelar

2151

1 400
_49

-27

Bokfdrt viirde 31.1 2.2007 4965 1 860 185 3 508

Bokftirt virde 01.01 .2006

()kning

Minskning

Avskrivninqar

4 898

585

-442

2297

M2
-39

-680

22093

-19 936

233

6

-27

xil
Bokfiirt varde 31.1 2.2006 5 041 2 040 212 2157

tordringar
Resullatregleringar

Riintefordringar

Fordringar pi momsgruppen*)

Hyresfordringar

Fiirskousutgifter och kreditnotor

Uppskattad ersittning f0r hilsovirdsutgifter

Uppskattad slutlig ArPL-betalning

Uppskattad faktureringsandel ftir Arbetspension.fi -tjansten

Uppskattad faktureringsandel ftir FPA:s pensionstjinster

Ovriqa resultatreqlerinqar

2007 2006

ffi74
386 235

15

30 37

78 70

76 16

110 209

- 838

65
Resultatreqlerinqar sammanlaqt 767 1 484

*) Pensionsskyddscentralen htirtill en skattskyldiggrupp och redovisarftir gruppen.

Resultatregleringar
Semesterliineskuld inkl. sociala kostnader 3 384 3112

Beloppen i tusen euro



Aktieinnehav
Antal

Agarandel %

Andel riister %

Bokftirt virde

Eget kapital 3"1.12.2007

Riikenskapsperiodens resultat 2007

TKP Tieto 0y

330

22

40,2

372

7 975

4 280

Arek 0y

2 800 000

20

20

2 800

18 508

6 519

lnteckning i anenderitt och byggnad

Belopp som ska betalas fdr leasingavtal

Belopp som ska betalas niista riikenskapsperiod

Belopp som ska betalas senare

387

x
69

68

Beloppen i tusen euto

Helsingfors den 1 9 mars 2008

Kari Puro Markku Kauppinen

Risto Alanko Eija Kaipainen-Perttula Kaija Kallinen

(eijo Karhumaa Kaarina Knuuti Lasse Laatunen

Timo Laitinen Jarmo Pitdri Vesa Rantahalvari

Markku Salomaa Risto Suominen MattiToiviainen

JaakkoTuomikoski JukkaRantala

V e r ktii I I o n d e d i re ktii r



Revisio nsberattelse

Till representantskapet

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokfdring, bokslut, verksamhetsberiittelse och

ftirvaltning fdr riikenskapsiret l.l-31.12.2007. Styrelsen och verkstiillande direkttiren har

uppriittat verksamhetsberiittelsen och bokslutet, som inbegriper balansriikningen, resultat-

riikningen och noterna till bokslutet. Efter utftird granskning ger vi virt utlStande om bok-

slutet, verksamhetsberAttelsen och ftirvaltningen.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed. Bokftiringen samt principerna ftir

upprattande av bokslut och verksamhetsberiittelse, innehillet i dessa och framstdllningssiit-

tet har granskats i tillricklig omfattning frjr att fi faststdllt att bokslutet och verksamhetsbe-

riittelsen inte innehiller viisentliga fel eller brister. Vid granskningen av ftirvaltningen har vi

klarlagt att styrelseledamriternas och verkstdllande direkttirens verksamhet varit laglig en-

ligt den lagstift ning som reglerar Pensionskyddscentralen.

Vi framfrjr som virt utlitande att bokslutet och verksamhetsberattelsen har upprettats i

dverensstdmmelse med bokftjringslagen och dvriga bestiimmelser om hur bokslut och verk-

samhetsberdttelse skall upprattas. Bokslutet och verksamhetsberattelsen ger, pi det siitt

som avses i bokfdringslagen, riktiga och tillriickliga uppgifter om resultatet av Pensions-

skyddscentralens verksamhet och dess ekonomiska stillning. Verksamhetsberiittelsen iiver-

ensstdmmer med bokslutet. Bokslutet kan faststiillas och ansvarsfrihet kan beviljas styrelse-

ledamtiterna och verkstiillande direkttiren fdr den riikenskapsperiod som vi granskat.

Helsingfors den 4 april 2008

Deloitte & Touche 0y

[GR-samfund

Hannu T. Koskinen

(GR
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Styrelse n 2007

0rdfiirande, medicine och kirurgie doktor Kari Puro

Vice ordftirande, bitriidande avdelningschef, fiirsdkringsridet Matti Toiviainen,

social- och hdlsovirdsministeriet

Representanter fiir arbetsgivama

Direktiir Lasse Laatunen, Finlands Niringsliv EK

Expert Vesa Rantahalvari, Finlands Niringsliv EK

Direktor Risto Alankq Teknologiindustrin rf

Representanter fiir arbetstagarna

5ocialpolitisk sakkunnig Petri Munakalli0,

Finlands Fackfrirbunds Centralorganisation FFC, till I 0.5.2007

Programchef Sinikka Nddtsaari,

Finlands Fackfijrbunds Centralorganisation FFC rl fr6n 10.5.2007

Bitriidande direkttir Kaija Kallinen,

Finlands Fackftjrbunds Centralorganisation FFC rf

Expert Johan Astr0m, Finlands Niiringsliv EK

Expert Markus Aimdli, Finlands Niiringsliv EK

Juridiskt ombud Hannu Rautiainen, Finlands Niiringsliv EK

Socialpolitisk sakkunnig Pirjo Vddndnen,

Finlands Fackfijrbunds Centralorganisation FFC rf

Direktijr Markku Salomaa, TjAnstemannaorganisationen FTF( rf

Nationalekonom Jorma Antila,

Finlands Fackfijrbunds Centralorganisation FFI rf, till 10.5.2007

Jurist Janne Metsiimiiki,

Finlands Fackftirbunds Centralorganisation FF( rf, frin 10.5.2007

Jurist Jarmo Patari, AKAVA rf

Representant ftir lantbrukfiiretagarna

Representant fiir ftireta gama

DirektOr Risto 5u0minen, Ftiretagarna i Finland rf Arbetsmarknadsombud Merja Hirvonen, Fiiretagarna i Finland rf

0vriga medlemmar

Direktdr, tiverlakare Seppo Mattila, 0msesidiga fiirsdkringsbolaget Pensions-Fennia 0verldkare Juhani Juntunen, 0msesidiga PensionsfOrsdkringsbolaget Etera

Verkstillande direkttir Pekka Korhonen,0P-El6kekassa Verkstiillande direktair Peivi Huotari, Lantbruksftiretagarnas pensionsanstalt

Sekreterare

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

Revisorer 2007
Deloitte & Touche 0y
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Re p rese nta nts ka pet 2007

0rdfiirande, kanslichef Markku Lehto, social- och hiilsovirdsministeriet

Vice ordfiirande, statens arbetsmarknadsdirektdr Teuvo Metsiipeltq

Statens arbetsmarknadsverk

f, epresentanter fiir arbe8givarna

Verkstillande direktiir Sakari Tamminen, Rautaruukki Abp

Vice styrelseordfiirande Marjo Raitavuo, Ensto 0y/EM Group 0y

Direktiir Seppo Riski, Finlands Niringsliv EK

Verkstdllande direktiir Magnus Bargum, Algol 0y

Vice verkstillande direkt0r Heikki Ropponen, Finlands Niringsliv EK

Bitridande direktdr Eeva-Liisa lnkeroinen, Finlands Ndringsliv EK

Verkstdllande direkttirVeli-Matti Rekola, Landsbygdens arbetsgivareftjrbund rf

Reprcsentanter 6r a6estagama
Styrelsens vice ordfiirande Matti Huutola,

Finska Fackfiirbundens Centralorganisation FF( rf
0rdfiirande Kalevi Vanhala, Ird- och specialbranschernas ftirbund rf
Jurist Leena Salminen, Kemianliitto-Kemifacket ry

0rdfiirande Ann Selin, Servicebranschens fackfiirbund PAM rf
Ekonom Mikko Iuominen, Finlands Sjtimans-Union F5-U rf
0rdftirande Mikko Mdenpid, Tjinstemanna0rganisationen FTFC rf

0rdfiirande Risto Piekka, AKAVA rf, till 8.6.2007

0rdf0rande Matti Viljanen, AKAVA rf, frin 8.6.2007

Reprcsentanter fi ir lantbruksfi retagama

Husmor lrma Sirvi0 Cenfalftirbundet fiir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
H usmor Terttu M iel ikii inen,

CentralfOrbundet ftir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
0rdfijrande Holger Falck, Svenska lantbruksproducenternas centralf0rbund SLC rf

Representanter ft ir ftireta gama

Juridiskt ombud Risto Tuominen, Ftiretagarna i Finland rf
Verkstiillande direktiirTiina 0ksala-Leinq Erikoiskaupan Liitto rf

Representanter fiir pemionsfrirsihingsbolagen

Aktuariedirektiir Pasi Mustonen,

0msesidiga arbetspensionsfdrsiikringsbola get Varma

Ftirvaltningsdirektdr Kari T. Ahonen. riksdagen

DirektOr Risto Suominen, Ftiretagarna i Finland rf

Verkstillande direktiir, bergsridet Juha Rantanen, 0utokumpu Abp

Koncernchef 0le Johansson, Wdrtsila Oyj Abp

Verkstillande direkttir Hani Hietala, Tiet0- ja tekniikka-alojen tyainanrajaliitto IIKLI ry

Verkstiillande direkttjr Kimmo Karvonen, Medivire Tyiiterveyspalvelut 0y

F0rbundsdirektiir Kauko Rautiainen, Arbetsgivarfiirbundet f0r Specialbranscherna rf
Vicehiradshiivding Rauno Lindahl, Finansbranschens Centralftirbund rf
Jordbrukare Kimmo Hovi, Hovin tila

xil

Arbetsl0shetskassans direktdr Seppo Niininen, Byggnadsbranschens arbetsldshetskassa

Ftirbundssekreterare Juhani Salmela, Bil- och Transportbranschens Arbetarfdrbund AKT rf
Forsknings- och statistiksekreterare Katja Veirto, 5ervicefacket PAM rf
0rganisationssekreterare Matti Mdkeld, Metallarbetarnas Fiirbund rf
Arbetsliishetskassans direkttirTarja Vallinheimo, Finlands Livsmedelsarbetarefiirbund FLF rf
Generalsekreterare Seppo Junttila, Tjiinstemannaorganisationen FTF( rf, til I 21.9.2007

Generalsekreterare Leila Kostiainen, Tjdnstemannaorganisationen FIF( rf, frin 21.9.2007

Verkstiillande direktiir Markku von Hertzen, Finlands Ekonomftirbund SEFE rf

Husmor Anne Kylmdniemi, (entralftirbundet ftir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Jordbrukare Kytisti Harju, Centralfiirbundet fiir lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Yrkesfi skare Heikki Salokangas, Finlands Yrkesfi skarfijrbund FYFF rf

Nationalekonom Harri Hietala, Fiiretagarna i Finland rf
Verkstdllande direkttir 0lli-Pekka Pehkonen, 0tto Pehkonen 0y

Direktiir Matti Carpdn, 0msesidiga f0rsikringsbolaget Pensions-Fennia
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Verktillande direktiir Jan-Erik Stenman, Pensionsfijrsdkringsaktiebolaget Veritas

Verkstillande direktiir 0lli-Pekka Laine,

0msesidiga Pensionsfiirslkringsbolaget Tapiola

Representant 6r ftirsikringskasoma

Verkstillande direktiir Keijo Piskonen, Elikekassa Verso

Representant fi r pensionsstift elsema

Verkstiillande direktiir Hani Lemmetti, Rundradions pensionsstiftelse

Representant fiir ftir$kringsmedicinen

Direktair fiir kompetenscentret Kaj Husman, Arbetshilsoinstitutet

Owiga medlemmar

Overdirehdr Jukka Minnistii, Riittskyddscentralen ftir hiilsovirden

Direkrdr Terhi Liinnfors,

Forsknings- och utvecklingscentralen fiir social- och hiilsovirden SIAKES

Selreterare

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

0rdfiirande, direktiir Riitta Korpiluoma . Vice ordftirande, avdelningschef Pertti Tukia

*

Konsu ltativa komissionen for inva I iditetsa renden

Verkstdllande direktiir Asa Ceder, Fiirsdkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Vice verkstillande direktiir Jaakko Tuomikoski,

0msesidiga Pensionsftirsdkrin gsbolaget llmarinen

Verkstiillande direktiir Kari Puustinen, Liikennepalvelualojen Eldkekasa Viabek

0mbud Anu Kalliq Nokias Pensionsstiftelse

Bitriidande iiverlikare Ari Kaukiainen, Arbetshiilsoinstitutet

Bitriidande direhtirTarja Holi, Riittskyddscentralen fiir hiilsovirden

Direktiir ftir resultatomredet Riitta Haverinen,

Forsknings- och utvecklingscentralen fiir social- och hiilsovirden STAKES

(verksamheten upphorde 31 12 200i)

Jurist Jarmo Patari

Socialpolitisk expert Kaija Kallinen

Social- och hdlsopolitiskt ombud Mervi Flinkman

Sakkunnig Vesa Rantahalvari

Overliikare Kari Kaukinen

Arbetsmarknadsombud Merja Berglund

DirektOr Kaarina Knuuti

()verldkare Sakari Tola

Pen si onsd irektiir Ti mo Aro

Seheterare / Fiiredragande

Pensionsspecialist Hani Gr0nlund, Forskare Kristiina Tuominen

Avdelningschef Pertti Tukia

Pensionsstiftelseombud Lars Hellberg

Pensionsdirekttir Kari Hdrkiinen

Pensionsfijrsiikringsdirektiir Pentti Saarimiiki

Bitriidande direktiir Marjatta Pihlaja

Pensionsdirektiir Pentti Mdnnistii

Forskningsprofessor Jorma Jlrvisalo

Verkstillande direktiir Jukka KiveHs

Avdelningsdirekttir Hilkka Riihimiki



x
Fdretagarnas delegation 2007

0rdfiirande, verkstillande direktiir Jukka Rantala . Vice ordfdrande, avdelningschef Markku Sirviii

Sakkunnig JohanSakkunnig Vesa Rantahalvari

Verkstil lande direkttir Ensio Romo

Arbetsmarknadsombud Merja Hirvonen, till 5.12.2007

Juridiskt ombud 0uti Tihtinen, frin 5.1 2.2007

Verkstdllande direktiir Markku Halonen

Verkstillande direktiir Tiina 0ksala

Verkstilllande direkttir Aia Iammi

Arbetsmarknadsdirektiir Eero Lindstriim

Verksamhetsledare Arja Laurila

Verkstillande direkttir Karri Nieminen

Verksamhetsledare Pdivi Liedes

lntressebevakningsdirektair Markku Kojo

0rdftirande Ahti Myllys

MarknadsdirektOr Ari Jaatinen

()verliikare Maarit Gockel

Verkstdllande direktiir Kari J0utsa

seloeterars

Avdelningschef Mikko Pellinen

Verkstdllande direkttir Aulis Laaksonen

Verkstdllande direktiir Kauko Agren

Verkstillande direkttir Heikki Kidriiiinen

Verkstdllande direktttr Yrjti Gorski

Verksamhetsledare Mika Riinkkii

0rdftirande Timo Juntti

Verkstilllande direktiir Aino Hiinninen

Generalsekreterare Markku Yliinen

Generalsekreterare Terhi Aaltonen

Verksamhetsledare Matti Piiyry

Taxifiiretagare Jari Lemmetyinen

Direktdr Hannu Tarvonen

Utredningsman Kimmo Kemppainen

Verkstdllande direkttir Kari Puustinen

xil



*

Delegationen for til lsynen over forsd kringe n 2007

0rdftirande, verkstdllande direhtir Jukka Rantala

Vice ordforande, direktair Riitta Korpiluoma

Avdelningschef Markku Sirviti

lnspektionschef Maft i Ruotanen

Sakkunnig Vesa Rantahalvari

Vice verkstillande direktair Jari Forss, till 7 .2.2007

Arbetsmarknadsdirektiir Eero Lindstriim, fren 7.2.2007

Vicehiradshiivding Tuomas Ruohonen

ll ordfiirande Kyiisti Suokas

Socialsekreterare Erkki Rimpildinen

Jurist Heli Puura

Direktiir Hannu Alanoja, till 7.2.2007

Enhetschef Leena Lojander, frin 7 .n007
Direktdr Matti Carpdn

Tf. enhetsdirektiir Markku Riikonen

Enhetsdirekttir Keijo Kouvonen

Ftirsikringsdirektiir Eija Kaipainen-Perttula

Bolagsjurist Kaisa Forsstr0m

Bitridande direktiir Juha Hakkarainen

Sakkunnig Johan

Jurist Pauliina llmivalta

)<

Vicehdradshdvdning Paavo Mattila

Fiirvaltningsdirektiir Titu Jarvenranta

Jurist Jarmo Pateri

Social- och hiilsopolitish ombud Mervi Flinkman

Enhetschef Leena Lojander, till 7 .D007
Enhetschef Hani Hakulinen, frin 7 .2.2007

Planeringsdirektdr Mika Ahonen

Premiechef Tarja Lamminmiiki

Bitriidande direhiir Markus Savolainen

Avdelningschef Tiina Griinqvist

Vice verkstillande direhiir Margolit Stiderholm

Verkstiillade direhiir Pekka Kantanen
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Pensionsskyddscentralens 0rga nisation 2008

REPRESENTANTSKAPET

STYRELSEN

Verkstdllande direktor Jukka Rantala

Direktdr
Riitta Korpiluoma

Direktor
Hannu Uusitalo

Direktor
Katri Raatikainen

lnformation sd irekt6r
Reijo Ollikainen

EX

Omorganiseringar

. Personal- och
utbildningsavdelni ngen

. Juridiska avdelningen

. RAdgivningsavdelningen

. Avdelningen for
utliindska
pensionsdrenden

. Overvaknings-
avdelningen

. Administrativa
avdelningen

. Planeringsavdelningen

. Statistikavdel ningen

. Forskningsavdelningen

. Avdelningen for
reg i ste rtj d n ste r

. lT-avdelningen

. Enheten fdr
utveck I i ngsstod

. 
I nformationsavdelningen

0verf6ringen av det tekniska ansvaret for Pensionsskyddscentralens
datasystem till Arek Oy medforde foriindrinqar i verksamheten narmast
pe pensionsystemavdelningen och systemutvecklingsavdelningen. Av-
delningarnas namn dndrades ocks5 i detta sammanhang.

Pensionsystemavdelningen blev avdelningen for registertjanster
och systemutvecklingsavdelningen blev lT-avdelningen. I samband
med omorganisationen pi lT-avdelningen bildades tva nya arbetsen-
heter: e-och lnnehallstjanster samt applikationstjanster.

Utanfor avdelningarna bildades en ny enhet for utvecklingsstod,
som ar understiilld dataforvaltningsdirektoren.Tvi avdelningar flyt-
tades till en annan direktors ansvarsomr6de, administrativa avdel-
ningen blev understdlld planeringsdirektoren och personal- och ut-
bildningsavdelningen understalldes juridiska direkt6ren.

I samband med en omorganisation pA avdelningen for utliindska
pensionsiirenden bildades tvii nya sektioner samt en utvecklingsen-
het pd viss tid. Samtidigt fick alla fem sektioner nya namn.
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Verksamhetside Vtrderingar

*

Pensionsskyddscentralen

dr samordnande organ for verks-

talligheten och utvecklingen av ar-

betspensionsskyddet, iir sakkunni g-

organ och producerar gemensam-
ma tjAnster.

Blickar modigt mot framtiden
Vi bygger upp framtiden p6 basis av fakta. Vi tar
emot utmaningar och utvecklingsmojligheter. I vArt

arbete iir vi kreativa och engagerade och 6stad-

kommer resultat.

Vira tjinster motsvarar kundens behov

Vi ger pSlitlig information i en form som iir fcirstie-
lig. Vi betjiinar snabbt och flexibelt. Vi utvecklar v6-

ra tjinster med tanke pd framtiden tillsammans

med vira kunder.

Vi utvecklar oss sjiilva och v6r arbetsplats

Vi vdrdesdtter virt eget och andras arbete och fir
samarbetet att lopa smidigt. Vi anser ansvar och
omsesidigt fortroende vara viktiga i ledarskapet.Vi
utvecklar vir kompetens kontinuerligt.




