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Pensionsskyddscentralen (PSC) iir ett lagstadgat samarbets-

organ och sakkunnig inom verkstdlligheten och utveckling-

en av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma

tjdnster for arbetspensionssystemet.

V5r sakkunskap anlitas av arbetspensionsanstalterna inom den
privata och den offentliga sektorn, andra organisationer som

skoter den sociala tryggheten och socialforsdkringen, myn-

digheter, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutio-
ner, forsdkrade, forsdkringstagare samt medier. Pensionsskydds-

centralen dr ocksi ett internationellt forbindelseorgan. Vi for-

medlar pensionsansokningar som ldmnats in i Finland till utlan-

det och besvarar forfrSgningar.

Tjinster som vi producerar ir
- forskning, statistik och bakgrundsutredningar for

bedomningen och utveckl ingen av arbetspensionsskyddet

samt for uppfoljningen av reformer
-- planerings-, utbildnings- och informationstjenster och stod for

bered ningen av forfattningar
' - tjAnster som hiinfor sig till verkstiillandet av pensionsskyddet,

sisom informationslogistik och ansvarsfordel nings- och

a ktua rietjanster
. juridiska, internationella och r3dgivningstjanster. Den

6vervakar ocks6 att arbetspensionsskyddet verkstiil ls.

Som lagstadgat samarbetsorgan arbetar vi for ett tillforlitligt,
raftvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd. Ar 2008 var

Pensionsskyddscentralens 48 verksamhetsir.
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Verkstallonde
direkt1rens \versikt

lukka Rantala

VerkstJl lande di rektor

Ar 2008 var det andra iret di vi ar-

betade enligt Pensionsskyddscentra-

lens strategi for frren 2007-2011. Pen-

sionsskyddscentralen har sammanlagt
l2 strategiska mil. Arbetet mot milen
har allmdnt taget framskridit enligt
planerna. Nigra mil har vi redan nds-

tan uppnitt, medan en del innu krdver
anstrlngning.

Ett viktigt mil, den offentliga sek-

torns fullvdrdiga medverkan i Pen-

sionsskyddscentralens verksamhet,
blev verklighet i borjan av ir 2008.

Styrelsens sammansdttning utokades

med representanter for den offentli-
ga sektorn, och den offentliga sektorns
pensionsanstalter borjade bidra till att

ticka kostnaderna for Pensionsslcydds-

centralen.

Efter det frirsta iret dr erfarenheter-
na av ett ndrmare samarbete med den

offentliga sektorn positiva. Den offent-
liga sektorns synpunkter beaktas nu i

Pensionsskyddscentralens verksamhet

som en del av utgingspunkterna, in-
te endast som sidana som en viktig in-
tressegrupp f<irt fram. Representanter

for den offentliga sektorn dr med i alla

grupper som Pensionsskyddscentralen

tillsdtter for utvecklingen och verk-
stdlligheten av pensionsskyddet. Detta
frdmjar en enhetlig och smidig utveck-

ling av arbetspensionsskyddet och fore-

bygger luckor. Den offentliga sektorns

pensionsanstalter har en stark vilja att

soka synergifordelar genom samarbete,

vilket ocksi stoder effektiveringsstrd-

vandena inom verkstdlligheten pi he-

1a arbetspensionssektorn.

Social- och hdlsovirdsministeriet
fattade i september beslut om att ge

professor Arvo Myllymlki i uppdrag
att utreda aktualiteten hos regleringen
om Pensionsskyddscentralen. Utred-
ningen ska bli f;irdig fore utgingen av

september 2009. Det finns skdl att for-

vdnta sig att utredningen tydligaregor
Pensionsskyddscentralens roll som ett
lagstadgat samarbetsorgan for utveck-
lingen och verkstllligheten av arbets-
pensionsskyddet.

I utvecklingen av arbetspensions-

systemets gemensamma IT-tjdnster
togs ett viktigt steg i borjan av ir 2008

ndr det datatekniska ansvaret frir cen-

tralregistersystemen, som Pensions-

skyddscentralen administrerat tidi-
gare, overf<irdes till det av arbetspen-

sionssektorn gemensamt dgda Arek
Oy. Syftet med detta arrangemang ar

att fi ett helhetsgrepp om utveckling-
en av systemen och ge pensionsanstal-

terna en mer direkt mojlighet att pa-

verka innehillet i och tillgingligheten
hos tjdnster som ir livsviktiga for dem.
Det stoder ocksi milet att bli av med
den dubbla registreringen av uppgif-
ter, dven andra dn intjiningsuppgifter.
Dubbel registrering <ikar kostnaderna
och felsituationerna.

Finanskrisen som pyrt ldnge och

till slut blossade upp bland bostads-
krediter i USA spred sig pt hosten

med full kraft pi alla finansmarkna-
der i virlden. Pensionsfonderna dr de
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stcirsta placerarna i sina hemldnder

och ocksi globalt. Ddrfor har de inte

kunnat undvika krisens effekter, bort-
sett frin nigra fi undantag.

De finlindska pensionsfonderna

fick ocksi sin beskirda del av krisen.

I en avkastningsjdmforelse lig de fin-
ldndska arbetspensionsforsdkrarna un-
gefdr i mitten bland OECD-ldnderna.
A andra sidan var avkastningen av de

finlindska pensionsfonderna bittre
dn medeltalet vigt med placerings-

mdngden inom OECD-omridet, ddr

USA har en stor vikt.
I Finland tridde i slutet av iret

(22.12.2005) i kraft en snabbt och rdt-

tidiS beredd tempordr lag, med vil-
ken man efterstrdvade att minimera

de skador som finanskrisen orsakar pi
pensionssystemet. Genom lagen und-

veks en sidan situation att arbetspen-

sionsanstalterna blev tvungna att av-

sti frin en lingsiktig placeringspolitik

och wingades realisera aktieplacering-

ar ftir att trygga sin solvensstdllning. I
synnerhet ville man bevara mojlighe-

ten att dga inhemska aktier. Lagen dnd-

rar inte pensionsmedlens belopp eller

deras anvindningsdndamil som sdker-

stdllare av pensionerna, och den inne-

bir inte heller offentligt st<id. Det ir en-

dast de interna grdnserna ftir pensions-

fonderna som dndras for en viss tid.

Finanskrisens konsekvenser for
den s.k. realekonomin syns redan. I
flera linder forutspis det att natio-

nalproduktens tiilvdxt blir negativ i 6r.

Det fruktas att den d&liga utvecklingen

kan pigi till och med i iratal trots om-

fattande stimulanspaket. Realekono-

mins utveckling och sysselsittnings-

utvecklingen piverkar ocksi arbets-

pensionerna och finansieringen av

dem. Effekten pt finansieringsutsik-

terna i ett lingt tidsperspektiv ir dock

inte dramatisk, eftersom arbetspen-

sionssystemet anpassar sig till synner-

ligen olika slags ekonomisk utveckling.
Med tanke pt de nlrmaste iren stabili-

serades situationen genom en <iverens-

kommelse om arbetspensionsavgiften

som de centrala arbetsmarknadsorga-

nisationerna trlffade i januari.

Det finldndska arbetspensionssys-

temets hillbarhet har provats i finans-

krisen och den har visat sig vara god.

Risken birs i rdtt ordning: krisens

omedelbara effekt drabbar arbetspen-

sionsanstalterna, avgiften hills pi den

<iverenskomna nivin ndsta ir och, det

viktigaste, krisen har ingen direkt in-
verkan pi pensionerna. Aven i ovrigt
skapar arbetspensionssystemet stabili-

tet i samhdllet och ekonomin. Denna

egenskap framhlvs i svira tider.
I anslutning till eftervArden av fi-

nanskrisens foljder artalade regering-

en och arbetsmarknadsorganisatio-
nerna i mars 2009 om milen for pen-

sioneringsildern. I avtalets tillkomst-
fas l1&es pensionsskyddets sociala och

ekonomiska htllbarhet fram som ett

innu viktigare tema i samhdllsdebat-

ten dn tidigare. Ur Pensionsskydds-

centralens synvinkel accentuerar detta

vtr vision med milet att producera be-

griplig och anvdndbar expertkunskap

som kan utnlttias pi en bred front for
att utvirdera och utveckla pensions-

skyddet. F<ir medverkan i beredning-

en av lagd,ndringar och verkstdllighe-

ten av dndringarna behovs ocksi en

betydande arbetsinsats.

|ag tackar Pensionsskyddscentra-

lens personal f<ir fortjdnstfullt arbe-

te ir 2008 och representantskapet och

styrelsen for det fortroende vi f6tt. .
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Ar 2008 var Pensionsskyddscentralens

48 verksamhetsir. Pensionsskyddscen-

tralens stillning som leveranttir av ar-

betspensionssystemets gemensam-

ma tjdr.rster stirktes ndr den offentli-
ga sektorns arbetspensionsanstalter

kom med i Pensionsskyddscentralens

forvaltning, verksamhet och finansie-

ring. Den nya styrelsen som komplet-

terats med representanter for den of-

fentliga sektorn inledde sin verksam-

het i borjan av tret. Styrelsen samman-

trddde 12 ginger och holl tre semina-

rier under iret.
Uppfoljningen av pensionsrefor-

men och dess verkst6llighet fortgick ir
2008. Promemorior och rapporter har
producerats pi bestlllning it arbets-

marknadsorganisationernas pensions

forhandlingsgrupp, SATA-kommit-
tdn och SHM:s pensionsforum. And-
ringar i datasystemen i anknltning till
verkstdlligheten av reformen gjordes

fortfarande. Det nya pensionsutdra-

get skickades ut i ndstan tre miljoner
exemplar, varav PSC skickade 125 000.

Utdraget inneholl uppgifter om det in-
tjdnade pensionsskyddet och en be-

giran att de lorsdkrade ska kontrolle-
ra att alla inkornster som berdttigar till
pension dr registrerade.

Verks omh etsb erottel s en 2 0 0 I

I borjan av ir 2008 overfordes det

datatekniska ansvaret for den del av

Pensionsskyddscentralens systembe-

stind som direkt betjdnar pensions-

anstalterna till Arek Oy. I samband

med overforingen av affdrsverksamhe-

ten overgick 17 personer i Areks tjinst.
Ansvarsomridena och organisationer-
na lor avdelningarna inom Pensions-

skyddscentralens IT-1inje justerades

till att motsvara den nya situationen.
Pi grund av omorganisationen av

de tjdnster som produceras av Pen-

sionsskyddscentralen och av Arek
minskade Pensionsskyddscentralen

sin igarandel i TKP Tieto Oy genom

att sdlja en del av sina aktier till Tie-
toEnator Abp 2.i.2008. Lantbruksfo-
retagarnas pensionsanstalt, Sjomans-

pensionskassan och Pensionsskydds-

centralen beholl dock majoriteten av

Den ekonomiska utvecklingen

Pensionsskyddscentralens kostnader

var 65,5 miljoner euro. Det var en tik-
ning pi 5 procent frin iret innan. Ok-
ningen av de totala kostnaderna berod-
de pi att kostnaderna for kopta tjdns-

ter okade. Ar 2008 betalade PSC fort-
farande kostnaderna for de datasys-

tem som overgitt till Areks datateknis-

ka ansvar. De oversteg budgeten (20,8

miljoner euro) med ca 1,6 rniljoner
euro. Mest overskreds budgeten i friga
om st6dtjanster och kostnader for ut-

veckling och upprdtthillande, medan

de uppskattade kostnaderna for Areks
driftsmiljo underskreds. For PSC:s eg-

na datasystems del underskreds bud-
geten i och med att vissa utvecklings-
arbeten skots upp till ir 2009.

PSC fakturerade fortfarande ar-

betspensionsanstalterna for register-

beslutandemakten. Avsikten dr att res tjdnsterna frin de system som overgitt
ten av aktierna i TKPTieto Oy siiljs till Arek. Forsiljningsintdkterna for re-

till TietoEnator Abp ir 2009, di iiven gistertjinsterna (14,3 miijoner euro)

momsgruppenupploses. var klart storre in budgeterat (12,4



Md euro

Pensionsutgiften totalt

Privatasektorn Offentligasektorn FPA-pensioner

! zooa lzoot

Pensionsskyddscentralens
kostnader 65,5 mn euro er 2008

miljoner euro) pi grund av st<irre vo-
lymer iin viintat.

Aven kdpen av tjdnster (8,5 mil-
joner euro) for intjdningssystemet av

Arek var storre dn budgeterat (7,0 mil-
joner euro). Denna tikning fdrklaras
av de dkade registreringsvolymerna
av oavl<inade perioder samt tvi pen-
sionsanstaltsfu sioner.

Den andel av PSC:s kostnader som

ska tiickas med kostnadsandelar (net-

tokostnader) steg med 3,1 procent
frin iret innan, dvs. tydligt langsam-

mare dn ftiriindringen i inkomstnivfur
och ocksi li'ngsammare iin ftiriind-
ringen i konsumentpriserna.

Pensionsskyddscentralens personal-

kostnader, inklusive frivilliga kostna-
der var 20,2 miljoner euro (en minsk-
ning pi en procent fran ir 2007). An-
talet irsverken minskade med 4,5 pro-
cent, men medell6nen steg omrdknat
till irsnivi med ca fyra procent, va-

rav merparten var kollektivavtalsenli-
ga htijningar.

Av Pensionsskyddscentralens verk-
samhetsutgifter tiicktes 72,1 procent
med den kostnadsandel som ingir i
arbetspensionsavgiften, 21,9 procent
med inkomster av fakturerade regis-

tertjdnster och 6,0 procent med finan-
siella och andra intdkter.

Av det dverftirda kreditf<irsdkrings-
bestindets verksamhet iterbars 1,2

miljoner euro till pensionsanstalter-

na. Vid bokslutet ir 2008 hade 0,5 mil-
joner av det belopp som Garantia Oy
iterbetalat inte d.nnu iterburits till
pensionsanstalterna.

Riskhantering

Riskhanteringsarbetet pn Pensions-

skyddscentralen bygger pi en riskhan-
teringspolicy som styrelsen faststiill-
de 61 2006. Tyngdpunktsomridet for
riskhanteringsarbetet ir 2008 var ut-
vecklingen av kontrollen av avdelning-
arnas operativa risker och uppbyggna-
den av en livscykelkostnadsmodell fcir

hanteringen av kostnadsrisker vid an-

skaffningar med li.ng verkningstid.
Pensionsskyddscentralens mest

betydande operativa risker hinfcir sig

till risker f<ir avbrott i tjiinsterna och
personalrisker. Uppmiirksamhet flis-
tes ocksi vid avtalsrisker och hante-
ringen av dem. I friga om ftirsiikrings-
bara risker kontrollerades ansvars-

och skadeftirsdkringarnas omfattning.
Fdrsiikringsskyddet for adb-serveran-
liiggningarna htijdes. Riskhanteringen
tog fram tre riskhanteringsrapporter
fiir ledningen.
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Personalen

Antalet anstiillda pi Pensionsskydds-

centralen har varierat nigot pi sena-

re ir. Ar 2008 var personalantalet min-
dre dn ir 2007.

Enligt kollektivavtalet f<ir Pen-

sionsskyddscentralens personal ir
2007 avskaffades sommararbetstiden
1.6.2008. Den ersattes med en 16ne-

f<irh<ijning pi 0,5 procent.

Pensionsskyddscentralen ger ut en

separat personalredovisning.

Framtidsutsikterna

I enlighet med strategin for iren2OOT-
2011 hiller tyngdpunkten i Pensions-

skyddscentralens verksamhet pi att
f<irfl1ttas frin att verkstdlla pensions-

reformer till att utveckla Pensions-

slcyddscentralens tjinster for kunder-
na. Det iir mojligt att de principiella
vdgval som regeringen presenterade

24.2.2009 foranleder en ny avvigning.

Utvecklingen av e-tjinster och den

elektroniska datakommunikationen
inom EU krdver fortfarande mycket
uppmdrksamhet och resurser. Genom
e-tj6nsterna effektiveras verksamhe-

ten och utvecklas verksamhetssitten,
och dirigenom m<ijligg<irs en minsk-
ning av personalantalet pi PSC inom
en <iverskidlig framtid.

Social- och hdlsovirdsministeriet
har tillsatt en utredningsman for att ut-
reda PSC:s stillning och uppgifter in-
om den offentliga forvaltningen. Utred-
ningsmannen limnar sin rapport h<is-

ten 2008. Andringar som den eventu-

ellt foranleder kan piverka PSC:s upp-
gifter.

Faktureringen for de datasystem

som direkt betjdnar pensionsanstal-

terna och som tiverf<irdes till Arek i
b<irjan av ir 2008 <ivergir huvudsak-
ligen till Arek ir 2009. Det innebd,r

Personalantalet och lcinernas och arvodenas
belopp pA Pensionsskyddscentralen iren

Personal L6ner och arvoden
(1 000€)

2006 432 16008

2007 434 16140

2008 413 15 903

att Pensionsskyddscentralens intikter
och kostnader for utomsttende tjdns-

ter minskar betydligt. Samarbetsfor-

merna inom verkstilligheten ay pen-

sionsskyddet krdver fortfarande upp-
mirksamhet.

De ekonomiska utsikterna frir de

nirmaste iren dr svira att forutspi.
Finanskrisen som borjade somma-
ren 2008 har varit exceptionellt dras-

tisk. Arbetspensionsfrirsdkrarnas pla-
ceringar har forlorat 18 procent av sitt
reella virde. Det innebir ett tydligt
tryck att hoja arbetspensionsavgiften.

Finanskrisen spred sig ocksi till re-

alekonomin och piverkar arbetspen-

sionssystemet genom sjunkande ar-

betsinkomster och forsvagad syssel-

sdttning. Hur djup och lingvarig den

ekonomiska recessionen blir kan inte
6nnu f<irutspis. En annan fordndring,
som man vll har kiint till, dr att de sto-

ra irskullarna som f<iddes efter krigen
gir i pension inom de nirmaste iren.
De ildersklasser som kommer ut pi
arbetsmarknaden kommer hela tiden
att vara mindre dn de som llmnar den.

Okningen av arbetspensionsutgifter-
na accelererar. Dessa fririndringar tor-
de innebira en <ikning av tjinster som

hinfor sig till utvdrderingen och ut-
vecklingen av pensionsskyddet. .
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Styrelsen 2008

(f l94l)
Styrelsens ordf<irande
Medicine och kirurgie
doktor, verkstillande
direktrir frir Ilmarinen
( 199 I -2006),
medlem i Pensions-

skyddscentralens
styrelse sedan 1992.

(f. lesl)
Vice verkstdllande
direktor vid Teknologi-
industrin ri vicehirads-
hrivding. Medlem i Pen-
sionsskyddscentralens
styrelse sedan 2005, Iven
medlem i styrelsen frir
Institutet for ledarskap

)TO och suppleant i
arbetsdomstolen.

(f. reso)

Bitredande direktor
vid FFC, magister i
samhillsvetenskaper-
na. Medlem i Pensions-
skyddscentralens styrelse
sedan 1992 (suppleant
I989), d'ven medlem i
styrelserna f<ir Arbets-
I os h et s fo rs iikrin gs fond en
och Pensions-Tapiola.

(s.1945)

Direktor vid MTK,
politices licentiat.
Medlem i Pensions-
skyddscentralens
styrelse sedan 1998
(suppleant 1990), dven

medlem i styrelsen fbr
FPA och direktionen for
Arbetshdlsoinstitutet.

(f.1e4e)

Styrelsens vice
ordlorande
Verkstdllande direktor
ftir Kommunernas
pensionsforsdkring,
doktor i samhdllsveten-
skaper. Medlem i Pen-

sionsskyddscentralens
styrelse sedan 2008, dven
medlem i styrelsen f<ir

Arbetspensionsforsdk-
rarna TELA.

(f. les8)
Direktor vid Varma,
filosofie magister.
Medlem i Pensions-
skyddscentralens
styrelse sedan 2002,

dven medlem i styrel-
serna for Vakuutustiedon
Kehittamissaatio
och Finanssi- ja vakuu-
tuskustannus Oy FINVA.

(f. 1e68)

|urist vid f HL, vice-
hdradshovding. Med'
lem i Pensionsskydds-
centralens styrel-
se sedan 2008, dven

medlem i besvdrs-
ndmnden for arbets-
pensionsdrenden
och Kommunernas
pensionsdelegation.

(f. leso)

Juridisk direktor ft
sektorn lagstiftninl
och handelspolitik
vid EK, juris kandi
dat. Medlem i Pen-

sionsskyddscentra-
lens styrelse sedan
1984, dven medlen
i styrelserna ftir FP

och Olycksfallsfor-
sdkringsanstalterni
forbund samt De-
legationen for pen.

sionsstiftelsedren-
den.
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(f. 1es8)

Generaldirektrir ftir
Statskontoret, iuris
kandidat. Medlem i
Pensionsskyddscentralens
styrelse sedan 2008, dven
vice ordforande for styrel-
sen for TELA samt med-
lem i styrelsen for Olycks-
fallsf<irsikringsanstalter-
nas forbund och supple-
ant i styrelsen for Arek.

(f. re67)
Expert vid EK, magister
i administrativa
vetenskaper. Medlem i
Pensionsskyddscentra-
lens styrelse sedan 2007
(suppleant 2004), iiven

medlem i styrelserna for
Olycksfallsftirsiikrings-
anstalternas ftirbund
och Arbetsloshetsfdr-
siikringsfonden.

(f. te47)
Direktrir vid Ftireta-
garna i Finland, politi-
ces licentiat. Medlem
i Pensionsskyddscen-
tralens styrelse sedan

1996, dven medlem i
styrelserna f<ir Finn-
vera, Skattebetalarnas

centrallorbund och
Pensions-Tapiola.

(f. 1eso)

Vice verkstillande
direktor och verk-
stdllande direkt<irens

stillft)retrddare vid
Ilmarinen, filosofie
magister SGF. Med-
lem i Pensionsskydds-

centralens styrelse
sedan 2008, ordftiran-
de frir styrelsen
ftir Pohjantiihti.

(s. I9s3)

Jurist vid Akava, vice-
hdradshcivding. Med-
lem i Pensionsskydds-
centralens styrelse
sedan 2008 (supple-

ant 2004), dven med-
Iem i flera kommitt€-
er och nimnder.

(f 1e68)

Direktor vid STTK,
juris kandidat. Medlem
i Pensionsskyddscent-
ralens styrelse sedan

2005, riven medlem i
styrelserna ft)r Etera,

Olycksfallsforsdkrin gs-

anstalternas forbund
och Arbetsloshetsf<ir-
s6kringsfonden.

(f. te47)
Bitrddande avdelnings-
chef pi social- och
hdlsovirdsministeriet,
politices magister.
Vice ordfrirande ftir
Pensionsskyddscent-
ralens styrelse 2007
och styrelsemedlem
sedan 2008.
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IT-samorbeteti en ny fas

Katri Raatikainen
Direktor

Arbetspensionssektorns IT-samar-
bete har under de nigra senaste iren
genomgitt stora strukturella indring-
ar. Ar 2003 grundades arbetspensions-

sektorns gemensamma foretag Arek
Oy for att sk<ita arbetspensionssyste-

mets gemensamma intjdningssystem.
Det nya intjiningssystemet, som togs

i bruk 2007, ersatte pensionsanstalter-

nas egna system for registrering av an-

stdllningar och Pensionsskyddscentra-

lens ftirvdrvsarbetsregister, som hade

fungerat som centralregister.

En tanke bakom grundandet av

Arek var ocksi att Arek pi ling sikt
ska kunna producera gemensam-

ma IT-tjanster for arbetspensionssek-

torn i en st<irre utstrickning. Genom
ett utbyggt samarbete blir det moj-

ligt att avsti frin dubbel registrering
av uppgifter inom arbetspensionssys-

temet, ddmpa okningen av IT-kostna-
derna och trygga tillgingen till kom-
petent arbetskraft i framtiden. Detta
var mAlet, ndr man fattade beslutet om
att overf<ira de av Pensionsskyddscen-

tralens datasystem som direkt betjinar
pensionsanstalterna till Arek i borjan
av ir 2008.

Driftstjdnsterna prtivades hirt i ar-
betspensionssystemets gemensamma,

av Arek forvaltade datasystem under
forsta hdlften av ir 2008. Orsakerna

till de upprepade avbrotten var minga,
och de hade inget samband med <iver-

foringen av systemen. Pi viren re-

gistrerades arbetsgivarnas irsanmdl-

ningar frir forsta gingen i det nya in-
tjdningssystemet p6. normalt sdtt. Det
kunde bli hela 40 000 satsvisa kor-
ningar per natt. Aven driftsvolymer-
na och bruksdndamilet for Pensions-

skyddscentralens personregister och
arbetsgivarsystem okade avsevirt frin
tidigare. Det gir inte alltid att uppdaga

alla dolda fel dven om testerna dr om-
fattande, utan felen visar sig nir voly-
merna tikar.

I minadsskiftet oktober-november
tog en ny driftstjdnsteleverantor <iver

produktionen av driftstjinsterna f<ir

arbetspensionssystemets gemensam-

ma datasystem. Bytet av miljo medf<ir-

de mera arbete in vdntat pi sivdl Pen-

sionsskyddscentralen, Arek som pen-
sionsanstalterna. Utgiende frin erfa-

renheterna under de nigra forsta mi-
naderna kan vi dock forsiktigt upp-
skatta att avbrotten har minskat och

att det l<inade sig att byta tjdnsteleve-

rant<ir.

Samarbetet och diskussionen i Areks
kund- och tillimpningsgrupper har
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kommit viil i ging under iret. Ett av 
I

milen for overforingen av Pensions-

skyddscentralens datasystem var ju att ;

pensionsforsdkrarnas onskemAl och

behov skulle horas mer direkt in forr
nlr man fattar beslut om utveckling-
en av de gemensamma datasystemen.

Pensionsforsdkrarnas representanter,

som sjdlva bdst kinner till sina behov

av tjinster och de krav som det prak-
tiska arbetet stiller, har pi ett berom-
ligt sdtt deltagit i de viktigaste defini-
tionsprojekten.

Pensionsskyddscentralen tar fort-
farande hand om de register som den

behover for skotseln av sina lagstad-

gade uppgifter och tillgingen till den

informatior-r som pensionsanstalter-
na behover for sin verksamhet enligt
arbetspensionslagarna samt de tjins-
ter som behovs for formedlingen av

denna information. I denna ro11 med-
verkar Pensionsskyddscentralen ak-

tivt till att utveck-1a de gemensamma

datasystemen tillsammans med pen-
sionsanstalternas specialister. Pen-

sionsskyddscentralen sdtter i ging
prelimindra utredningar av hur lag-

dndringar piverkar de gemensam-

ma systemen och PSC:s representa-

ter i Areks definitions- och testpro-
jekt forbinder sig att sdkerstiilla att de

gemensamma tjinsterna som helhet
fungerar och att deras innehill over-

ensstdmmer med lagen.

Areks prissettningsprinciper giir
kostnaderna for uppbyggnaden och

driften av datasystemen synligare ln
forr. Det var ocksi ett av s1&ena med

att grunda Arek. A andra sidan be-

skriver styckepriserna for tjdnsterna

och den uppskattade anvdndnings-
volymen for en tjdnst inte som sida-
na den merkostnad som uppbyggna-

den av en ny tjdnst medfor. Ndr en r.ry

tjdnst skapas fordelas ocksi redan ex-

isterande kostnader pi den. Dd,rfor

kan det hdnda att rrigra andra tjdns-

ters pris sjunker, ndr en ny tjdnst byggs

upp och tas i bruk. Det skulle vara vik-
tigare att jdmfora merkostnaden med

nlttan av tjdnsten ln med styckepriset

f<ir den, ndr man fattar beslut om ut-
vecklingsobjekt.

Under det gingna iret har Arek

gitt vidare endast med stdana sys-

temutvecklingsarbeten som anting-
en grundar sig pi lagstiftningen eller
understods av samtliga kunder. I fort-
sdttningen borde det vara mcijligt att

bygga upp tjlnster f<ir endast en del av

kunderna, fdrutsatt att bestillarna for-
binder sig att bekosta den nya tjdns-
ten.

Den globala finanskrisen prtivar
ocksi akt<irerna inom arbetsper-rsions-

systemet och tvingar dem att leta ef-

ter sparobjekt i sin verksamhet. Det
vore onskvirt att utvecklingen av ar-

betspensionssystemets gemensamma

datasystem och tjanster inte vdljs som

sparobjekt, utan att man uttryckligen
gAr in for att minska kostnaderna ge-

nom samarbete. Gemensamma data-

lager och tjdnster skulle i framtiden
ocksi stodja arbetspensionssystemets

e-tjdnster for de forsdkrade.

Statsforvaltningen frimjar e-tjdns-

terna for medborgarna i olika livssitu-
ationer pi bred front, och :iven arbets-

pensionssysternets tjdnster bor delta i
detta arbete. .



Reijo Ollikainen
lnformationsd irektor

Pensionsutdraget, som ir 2008 skick-
ades till alla som arbetar inom den pri-
vata sektorn, och informationsverk
samheten i samband med det lyckades

bra, enligt en fcirsta bedomning. Upp-
gifterna om anstdllningar pi utdragen

var korrekta i ndstan samtliga fall. Det
kom tydligt mindre kritisk respons

och utredningskrav dn vi forst vdnta-

de oss.

Folk identifierade brevet vnl, opp-
nade det och forstod ocksi innehillet
i ritt hog utstrdckning. Utskicket, in-
formationen och ockst mottagningen
ser ut att ha lyckats till och med bdtt-
re in i Sverige. Ddr har det orange ku-
vertet med pensionsbesked skickats ut
i ett tiotal ir, och vi hdr i Finland har
kunnat dra nytta av grannarnas erfa-

renheter.

I pensionsutdraget fick mottaga-
ren besked om den pensionsrdtt han

eller hon tjdnat in i arbete inom den

privata sektorn och pi basis av oavlo-
nade perioder. Det fanns orsaker till
att uppgifterna frin den offentliga sek-

torn saknades, mea med tanke pi mi-
let att oka kunskapen om pensionerna
utgjorde detta en liten brist i kampan-
jen. Pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn fick ocksi ta emot fle-

ra forfrigningar an pensionsanstalter-

na inom den privata sektorn, diir en-

dast en procent av dem som fitt brevet

bad om rid eller utredning.

Sammanlagt skickades ca tre miljo-
ner brev med pensionsutdrag. Ut-
dragsbrevet skickades av det bolag,

den kassa eller den stiftelse som for-
sdkrat mottagarens senaste arbete in-
om den privata sektorn. Pensions-

skyddscentralen verkade i enlighet
med sin uppgift som bakgrundsorga-
nisation vid framtagningen av utdra-
gen och ofta ocksi vid produktionen
av breven. Pensionsskyddscentralen

skickade utdrag till dem som endast

hade tjinat in pension for oavlonade

perioder och, for att sdkerstdlla for-
sikringsskyddet, dven till dem som in-
te alls hade nigon intjinad pension.

Budskapet i pensions-
utdraget gickhem

Inom branschen ansig man att det

var viktigt att utdragen fick ett hogt
observationsvdrde och att breven skul-
le ha en enhetlig utformning med tan-
ke pt kampanjer och annan informa-
tionsverksamhet. Efter diskussioner
kom man fram till den gemensamma

logotypen och det vita kuvertet.
Utdragen fick genast god publicitet

i medierna, ndr de frirsta breven skick-
ades ut, Arbetspensionsfrirsdkrarna
TELA producerade infobldnkare for tv,

pensionsanstalterna informerade om
saken och Pensionsskyddscentralen

skickade tidningen Arbetsseger med
information om utdragen till alla hem.

Mot slutet av iret avtog uppmirksam-
heten i offentligheten i och med att det

hela forlopte storningsfritt och inga
overraskn i ngar i ntrdffade.





I en anvdndarenkdt som TELA be-

stdllt uppgav 17 procent att de n<ijde

sig med ett utdrag "enbart" i elektro-
nisk form. Den nigot drastiska formu-
leringen kan ha sdnkt siffran en aning,

men resultatet kan hogst ses som en

bra b<irjan. Nista foremil f<ir utveck-
lingsarbetet dr ett stdant e-utdrag ddr
man flr se hela sitt arbetspensions-

skydd ink-lusive uppgifterna om an-

stdllningar inom den privata sektorn.

Pensionsskyddscentralen profi lerade
sig an en ging som en pilitlig informa-
tionskdlla i samband med pensionsut-
draget. Ca 42 procent av dem som sva-

rade pl enkdten om utdraget sade att

de hade fatt information om utdraget
frin Pensionsskyddscentralen, och li-
ka minga ndmnde arbetspensions-

anstalterna i allmdnhet.
Av dem som svarade uppgav 42 pro-

cent att de litade sdrskilt mycket och
52 att de litade i nigon min pi infor-
mation frin Pensionsskyddscentralen.

Breven skickades till de forsdkrade frin
pensionsanstalterna, men vid offentlig-
gorandet och den allminna informatio-
nen om utdragstjdnsten hade Pensions-

skyddscentralen enviktig roll. .

Identifi eringen av utdragsbrevet over-

trifade f<irvintningarna: hela 96 pro-
cent av dem som svarade pi TELA:s
enkdt kom ihAg att de hade fitt brevet

och ndstan alla av dem uppgav att de

hade bekantat sig med det. Sex pro-
cent av mottagarna uppgav att de ha-

de upptdckt brister, vilket dr en ming-
dubbel siffra jdmfort med det verkliga
antalet luckor eller fel som forekom i
utdragen. Det var dock bara en liten
del av dem som upptdckt eller miss-

tdnkt brister som bad om en utred-
ning. Hdr betraktades avsaknaden av

uppgifterna om offentliga anstdllning-
ar inte som en brist, vilket ocksi tyd-
ligt sades i frigan.

Inom arbetspensionssektorn gick
man in f<ir att tydligaregora grunderna
for pensionen och ge besked om den

intjdnade pensionens storlek vid sidan

om att fi eventuella brister och felak-
tigheter i forsikringsskyddet kontrol-
lerade. Till dem som fyllt 50 eller mer
erbjods en uppskattning av den fram-
tida pensionen. Till de yngre uppgavs

endast den dittills intjlnade pensio-
nen, eftersom deras yrkesbana i fort-
sattningen kan vara mycket annorlun-
da dn den varit hittills.

Hdr fungerade utdraget och infor-
mationen rdtt bra. Enligt enkdten var

78 procent av dem som svarade nojda
med utdragstjanstens innehill och 67

procent med utdragets omfattning. Till
och med inom kommunsektorn och

staten var endast 15 procent mycket el-

ler ganska missnojda, trots att uppgif-
terna om offentiiga anstdllningar sak-

nades i utdraget. Av dem som svara-

de blev 67 procent mer medvetna om
sin arbetspensions framtida nivi, med-
an 27 procent var av annan isikt. Un-
gePJr hdlften av dem som svarade an-

sig att den intjdnade pensionens be-

lopp och uppskaftningen av den fram-
tida pensionen pt utdraget var ligre dn

de forvdntade sig. Ganska fi uppgav att

utdraget bidrog till motivationen att ar-

beta ldngre in planerat.

Overgingen till en elektronisk ut-
dragstjiinst sdtts nu som ett viktigt
mil inom pensionssektorn. Genom en

lagdndring har e-utdraget redan gjorts
valbart si att den f<irsdkrade har moj-
lighet att genom en kvittering pi web-

ben meddela att han eller hon i fort-
sittningen vi1l ha uppgifterna om sin
arbetspension uttryckligen i elektro-
nisk form. Var och en kan hitta sitt
utdrag pi sin egen pensionsanstalts

webbplats eller via portalen wwwar-
betspension.fi.



Information som underlaq

for p en sion s disk uss i on en

och beslutsfattandet

Hannu Uusitalo
Direktor

Pensionsskyddet utgiir ett stlndigt
alvlgande mellan olika mil * exem-

pelvis kostnadshanteringen och pen-

sionsnivin - under omstdndigheter
som stdndigt fordndras. Olika mdnni-

skor, befolkningsgrupper och institu-
tioner har varierande uppfattning om
hur den perfekta balansen ska upp-

nis. Pensionsskyddscentralens mil dr

att den pensionspolitiska diskussion-

en och beslutsfattandet ska grundas

pi tillf<irlitlig information.
Ar 2008 stodde Pensionsskydds-

centralen det pensionspolitiska be-

slutsfattandet och bidrog till diskus-

sionen om pensionsskyddet med en

stor mdngd information. Pensions-

skyddscentralens experter hade en

viktig roll i de pensionsforum som ar-

rangerades av social- och hdlsovirds-
ministeriet. Man producerade ett stort
antal utredningar for att mota arbets-

marknadsorganisationernas och SA-

r TA-kommitt6ns behov.

Pensionsplaner har ett visst prog-
nosvirde. Ar 2003 utfcirde Pensions-

skyddscentralen och Arbetspensions-
forsdkrarna TELA en undersokning
gdllande den flexibla pensionsildern,

vars mtl var att utreda vilka val de trs-
kullar som forst fir mojligheten till
flexibel pension (fodda 1940-45) skul-
le komma att gora. Enligt den enkdt

som gjordes i samband med under-
sokningen hade en dryg fardedel av

de ildsta l<intagarna inom den privata

sektorn for avsikt att gir i pension fore

fyllda 63, en tredjedel vid 63 och over

en fdrdedel efter att ha fyllt 63, av vil-
ka de flesta senast vid 65.

Ar 2008 publicerades en uppfol-
jande undersdkning baserad pi Pen-

sionsskyddscentralens register. I un-
dersrikningen granskades bland annat

hur de tillfrigade personernas pen-

sionsplaner frin fem ir tidigare hade

forverkligats. Resultaten visade att de

pensionsplaner som uppgetts i inter-
vjuerna mycket vil motsvarade per-

sonernas senare val. De som plane-

rade att gi i pension efter att ha upp-
nitt den nedre grdnsen for ilderspen-
sion f<irverkligade sitt mil i 80 % av

fallen. Detta visar att undersokningar
som kartlSgger mdnniskors uppfatt-
ningar frin planering till forverk-
ligande dr n1'ttiga nir det gdller att
forsoka fdrutse kommande utveck-
lingstrender.

Den andra viktiga pensionspoli-

tiska upptickten var att intentionerna
och det forverkligade beteendet skil-
de sig som mest frin varandra i fall
ddr pensioneringen kom att 6ga rum
senare dn planerat.

Man kunde dven identifiera nigra
gemensamma ndmnare som var t)?-
iska for dem som ville fortsdtta ldngre

i arbetslivet: manligt kon, god arbets-

f<irmiga, frinvaro av psykisk belast-

ning samt arbetsgivarens stod till fort-
satt arbete. Faktorer som bidrog till ett

beslut om att tidigareligga pensionen

var diremot uppskattning om goda in-

.l {)



komster under pensionstiden, vetskap

om den kommande ilderspensionens
storlek, arbete i en stor organisation
och pensionsarrangemang utanf<ir det

Iagstadgade pensionsskyddet.

Pensionsavgiftsnivrin i Finland lig-
ger pi en medelhog nivi i den interna-
tionella jdmforelsen. Ar 2008 publice-
rades en jdmforelse mellan pensions-

avgifterna i nio olika europeiska ldn-
der, ndmligen Finland, Sverige, Nor-
ge, Danmark, Nederldnderna, Stor-

britannien, Frankrike, Tyskland och

Schweiz. I rapporten jdmfordes hel-
hetsnivin pt pensionsavgifterna som

uppkommer av pensionsskyddet ndr
man ut<iver de lagstadgade pensions-

avgifterna dven tar i beaktande avgif-
terna for de system f<ir tilldggspension
som man pi arbetsmarknaderna kom-
mit <iverens om, samt statens del i fi-
nansieringen.

Om man enbart jimf<ir de lagstad-

gade pensionsavgifterna dr avgiftsniv-
in h<igst i Finland. Nir man ocksi tar
med tilliggspensionsavgifterna och

statens eventuella avgifter till pen-
sionssystemen placerar sig dock Fin-
land pi medelnivi eller nigot <iver. I
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Danmark, ddr arbetsgivarens och ar-

betstagarens lagstadgade pensionsav-

gifter iir liigst av de jiimftirda linderna,
visade det sig att de totala avgifterna
i ftirhillande till l6ntagarersdttningar-
na och bruttonationalprodukten gjor-
de avgiftsnivin till en av de hogsta i
jiimforelsen. Ett annat viktigt resultat
d,r att skillnaderna mellan liindernas
avgiftsnivier jdmnas ut niir man jdm-
f<ir pensionssystemens totala avgifts-

belastning och inte enbart de lagstad-

gade avgifterna.

De stora irskullarna niirmar sig Al-

derspensionen. Den ftirsta av de stcirs-

ta trskullarna, de som iir f<idda 1945,

nidde ifol den undre grinsen ftir il-
derspension, dvs. 63 trs ilder. Av den-

na orsak steg antalet nya pension6rer
markant i jiimfiirelse med iret innan.
Av samma orsak var majoriteten av de

nya pensionirerna 63 ir gamla, jim-
fort med ir 2007 di nya pensioniirer i
genomsnitt var 60 ir gamla.

Ett av de pensionspolitiska milen
iir att lingsiktigt h<ija pensioneringsil-

dern med tre ir. Detta mil mdts med

en prognos <iver pensioneringsildern.

Under detta decennium har pensione-

ringsildern stigit med n6stan ett ir. Ar
2007 planade htijningen ut, och prog-

nosen f<ir ir 2008 sjrink med 0,1 ir till
59,4itr. F<ir dem som redan fyllt s0 var

den berdknade pensioneringsi.Lldern

tvi 6Lr htigre, med andra ord 61,4 ir. I
den offentliga sektorn fortsatte prog-

nosen att stiga. .
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Riitta Korpiluoma
Direktor

Ko mp etens en o ch p ers on olp olitiken

En mtijlighet att utveckla arbetsred-
skapen och arbetsmetoderna i stcir-

re utstrdckning oppnade sig for Pen-

sionsskyddscentralen ndr de 6nd-
ringsarbeten som de stora pensions-

reformerna krdvde hade slutforts. Ma-
Iet ir att minska det manuella arbetet

och overgt till att rutinartade uppgif-
ter sk<its maskinellt. Pi det sdttet vill vi
effektivisera produktionen av tjdnster
och forbdttra produktiviteten.

Under ir 2008 gjordes det en upp-
skattning av Pensionsskyddscentra-

lens framtida behov av personal med
olika kompetenser.

Personalantalet har redan borjat sjun-
ka nir arbetet med att verkstdlla stora

pensionsreformer har minskat. I och

med att Arek Oy grundades och ar-

betspensionssystemets gemensamma

datasystem overf<irdes till Arek mins-
kade ytterligare Pensionsskyddscen-

tralens personalbehov.

A andra sidan har de internationel-
la uppgifterna i samband med verk-
stllligheten av pensionsskyddet okat
och <ikar fortfarande. Inom EU har
man altalat om att formedlingen av

de uppgifter som behovs f<ir forslk-
ringen och pensionshandliiggningen
ska formedlas elektroniskt mellan lin-
derna. Detta arbete med att g6ra in-
formationsformedlingen elektronisk
tar dock flera ir och si linge miste
den okande arbetsmingden i hog grad
sk<itas manuellt.

Ca en femtedel av de anstillda, dvs.

86 personer har en m<ijlighet att ga i el-

derspension fore utgingen av 61 2011.

Tyngdpunkten i pensionsrivergingarna

ligger pi iren 2009 och 2010, di sam-

manlagt 39 personer uppnir den ilder
som berdttigar till ilderspension.

Hur mycket och hurdant folk beh<ivs

det pi Pensionsskyddscentralen in-
om en nira framtid? Det diskutera-
des forst pi avdelningarna, som gjor-
de bed<imningar av hurdana tjdnster
de producerar for sina kunder, hur ef-

terfrigan pi tjdnsterna utveckias och

hur arbetsmingden och behovet av

personal piverkas av de nya arbets-

redskapen som utvecklas som bdst, si-
som den nya drendehanteringen och

de elektroniska dokumenten.
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Dessutom granskades avdelning-
ens ildersstruktur, anstlllningarnas
llngd, personalomsdttningen, frinva-
ro och vdntade pensionsovergingar.
Man diskuterade behovet av kompen-
serande rekryteringar, kraven pi per-

sonalens kompetens och utbildning,
arbetserfarenheten och engagemang-

et i att arbeta just pi Pensionsskydds-

centralen. Man uppskattade ocksi be-

hovet av rivertidsarbete, belastning-
en och behovet av flexibla arbetstider.

Den interna rorligheten utreddes lik-
som mojligheterna att l6gga ut tjins-
ter och anlita utomsttende arbetskraft
samt tillgingen till arbetskraft i fram-
tiden. Utgiende frin avdelningarnas

rapporter gjordes en prognos av hela

husets personalbehov.

Enligt uppskattning minskar det

genomsnittliga personantalet pi Pen-

sionsskyddscentralen till 3B 1, dvs. med
sammanlagt 53, fore tr 2012. Antalet

irsverken uppskattas minska med mer
in 30 under samma tid.

Personalens kompetens och en stdn-

dig uweck-ling av yrkeskunskapen be-

tonas ltterligare under de kommande
iren. Pensionsskyddscentralens per-
sonal har en hog grundutbildning, och

ca hdlften av personalen har en hog-
skoleexamen. Utbildningskraven be-

doms stiga y.tterligare eftersom upp-
gifterna krdver en allt gedignare sak-

kunskap. Minga specialistuppgifter dr

sidana att det tar flera ir att bli fortro-
gen med dem trots en hog grundut-
bildning.

Kompetensutvecklingen sker utgi-
ende frin strategin, planmissigt och

lingsiktigt. Utbildning skrdddarsys

i allt hogre grad for enheterna enligt
deras behov. Utmaningarna for che-

fernas kunnande handlar om hur man
leder och utvirderar arbetsinsatserna,

utvecklar kompetensen, belonar och

leder i fordndringar. F<ir att tjdnsterna
ska kunna utvecklas tillsammans med
kunderna behovs forutom en god yr-
kesskicklighet dven hantering av kund-
relationer och en god formiga att v5x-

elverka. Dessa f?irdigheter stdrks ge-

nom utbildning och coaching.

Ryktet som en god arbetsplats, in-
tressanta och utmanande arbetsupp-

gifter, sdkerstilld kompetens, ett gott
arbetsklimat, upprdtthillande av ar-

betsformigan och tryggande av ar-

betshilsan ir de metoder med vilka
Pensionsskyddscentralen efterstrdvar

att hantera personalomsdttningen och

fi nya goda medarbetare som behovs.

Hittills har det inte varit svirt att
hitta personal, men situationen kan
dndras snabbt, ndr det ekonomiska ld-
get igen blir bdttre. .
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S akkunskap s om trumfkort i b etj aning en

Kunskaperna och behoven ska mii-
tas. Pensionsskyddscentralens perso-

nalplan grundar sig pt de strategiska

milen, utsikterna ftir efterfrigan pi
tjdnsterna och personalbehovet. En ut-
maning f<ir framtiden ir att hitta miin-
niskor med riitt kompetens i stdllet ftjr
dem som gir i pension. Inom de tvi
nirmaste iren kan 39 anstdllda vdlja att
gi i ilderspension. Dirfor har vi under
de senaste iren fist sdrskild uppmiirk-
samhet vid hur den erfarna persona-

Iens kompetens och kunskaper ska le-
va vidare inom organisationen.

Genom en modell f<ir kompetens-
ledarskap vill vi siikra tillgangen till
kunnig personal bide nu och i framti-
den. Modellen utvecklas i form av pi-
lotprojekt pi ntgra avdelningar och
inltirs successivt i st6rre omfattning
viren 2009.

Ar 2008 gick sex personer i pen-
sion, vilket var itta frrre dn iret innan.

Den genomsnittliga pensioneringsil-
dernvar 63 ir, litet mer in i f ol. Under
berdttelseiret rekryterades samman-

lagl 70 arbetstagare, varav 40 utifrin.
LMigast var nyrekryteringen pi av-

delningen fdr utlindska pensionsdren-

den. Rdrligheten mellan olika arbets-

uppgifter inom organisationen rentav
f<irdubblades jiimfrirt med iret innan.
Personalomsittningen var 9,2 procent.
Siffran <ikade nigot frin iret innan,
eftersom 17 personer planenligt over-
gick till samarbetspartnern Arek i bcir-
jan av iret.

Personalens yrkesskicklighet utyeck-
lades pi samma sdtt som f<irr genom

introduktion, utbildning och arbets-

rotation. Kursutbudet var mingsidigt
och skriiddarsyddes enligt deltagar-

na och arbetets krav. Nya inmutning-
ar var chefsmentorskap och ETK-Aka-
temia.

Personalkostnader (euro)

Pensions- och lonebikostnader 3 989 832

Foletag shdlsovird

Persona lbespisn ing

Pa usserveri ng

Personalevenemang och givor
Rekreations- och hobbyverksamhet

Rekryteri n gskostnader

15 903 482

437 200

125 491

238 623

336 08,

Ldner och arvoden till
personalen

74 277

149 904

30 4ii
Utbildning
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Utbildningsdagar for personalen 2008

Pensions- och socialforsiikring 32 o/o

lT-kurser 17 o/o

Chefsarbete och ledarskap samt

utveckling av arbetsplatsen 9 o/o

Kommunikation och sprSk 17 o/o

Ovrigt 2s ito

Personalens grundutbildning 2008

Pensionsskyddscentralens eget ut-
bildningsprogram, ETK-Akatemia, ut-

manade deltagarna att delta i debat-

ten och att utuecklas som specialister.

Frin den frirsta irskursen dimittera-
des 12 studerande. Denna studiehel-
het ftir specialister hade som mil att

bland annat <ika det kundorienterade
tinkandet i arbetet, utoka kommuni-
kations- och samarbesfdrdigheterna

och framfcir allt ldra att betrakta ar-

betet i ett bredare perspektiv. Utbild-
ningsprogrammet konstaterades vara

bra och avsikten er att ett likadant ska

ordnas vartannat ir i fortsdttningen.

Folk trivs liinge. Vid utgingen av ir
2008 hade Pensionsskyddscentralen

412 anstillda som utfdrde 363 irsver-
ken. Nistan 34 procent av arbetstagar-

na har varit anstillda hir mer dn 20 ir.
Personalens medelilder har hillits un-
gefiir oforindrad pi irsnivi. Ar 2008

var personalens medelilder 45 ir och

tvi minader. Personalens ildersstruk-
tur dr ganska jimn.

I slutet av 6ret fanns det 24 visstids-
anstdllda, nirmast vikarier f<ir anstill-
da pi familjeledigheter och arbetstaga-

re som anstillts som hjilp f<ir att klara

av tillf;illig arbetsbelastning. Familjele-
diga var 33 kvinnor och itta min. Det

var 14 personer mer d'n iret innan.
Kvinnornas andel av hela personal-

styrkan var 80 procent. Aven bland ar-

betsstikandena var till och med 80 pro-
cent kvinnor. I jiimstiilldhetsplanen

har det satts som mil att rika mdnnens

andel av hela personalen. I fol var 26

procent av dem som valts till nya upp-
gifter min.

I helhetsutviirderingen av chefsarbe-
tet uNdrderar var och en sin ndrmas-

te chef. Enkdten gjordes pi viren och

sammanfattades i en karta dir de mest

kritiska uwecklingsbehoven mirktes
ut bide pi hela organisationens nivi
och i enheterna. Utvdrderingen gjor-

des nu frir f<irsta gingen si att den om-

fattade hela huset, men i fortsdttning-

en ska den griras vartannat ir. Med
hjiilp av utvdrderingen gor cheferna

upp sina egna utvecklingsplaner.
Helhetsresultatet visade att Pen-

sionsskyddscentralen stir pi en stadig

grund i friga om att bygga upp en allt
mer berikande och resultatgivande ar-

betsgemenskap. .

I
I
M

il

Hcigskola

Allminbildande utbildning

lnstitutniva

Yrkeshdgskola

Yrkesexamen

46 o/o

21 o/o

"17 o/o

"l2o/o

4 o/o
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Tianster
Exempel pa Pensionsskyddscentral ens tj rinster

TjSnster i hemlandet 2oo8 2OO7 Overvakningstjenster

Pensionsutdrag 160 000 61 000

2008 2007

APL-6vervakning

lnformationsbrev till nya arbetsgivare 12650 1 1 300Begirda utdrag ur forvdrvsarbetsregistret 2360 000 I 280 000

Registreringar av oavlonade perioder 1 653 300 1 423800 Overvakningsfall 4 000 2900

Begiiran om utdrag till myndigheter 900 000 900 000

Registrerade pensionsbeslut 460000 42s000

Ridgivningssamtal 48 300 53 000

Bes6k

Utredningar av anstdllningsforhillanden 1 800 4 600

lnlelnel,ochepostrSdg]vnlnS 8200- 5000

Bes6k pi webbplatsen Arbetspension.fi 551 500 593 500

E-pensionsutdrag pi Arbetspension.fi 55 300 88 100

Besokare pd webbtjdnsten

Arbetspensionslaga rna.etk.fi 360 300 404 100

Sakku n n igutlSta nden

Distribution av 423 500 501 500

Distribution av tidningen
Tyovoitto-Arbetsse ger

Nyheter med PSC som kdlla i medierna

Utlandstjenster 2008 2047

Pensionsansokningar till utlandet
(inkl. fortsattningsansokningar)

- arbetsgivaren tecknade sjiilv en forsiikring

efter uppmaning 300 130

Registrerade pensionsansokningar 181000 166000 -tv6ngsforsikringar

Pensions- och ridgivningsutrakningar 900 1000 -oforsiikradearbetstagare

Behandlade pensionsansokningsdrenden 1 300 1 600 - oanmiilda loner (miljoner euro)

RSdgivningsbrev till forsikrade 3 900 6700

160 160

2 100 1 950

7 500 4 800

57 30

F6PL-civerva kning

lnfolmallonlbyev lill nya folelas_afe- . . 3? 000 38 600

- fOretagaren tecknade sjdlv en forsikring

efter uppmaning 970 1 120

- tvingsforsdkringar

Kundutbildning 2008 2007

F6r pensionsanstalterna

Kurser 47 68

Deltagare

Kursdagar

FOr Folkpensionsanstalten
Kurser

Deltaqare

Kursdagar

FOr ovriga samfund
Kurser

150 150

144 210

2758 3 833

2901 3 323
2 760 000 2 650 000

600 770 45 43

819 9BB

810 971

10 200 9 400 26 17
Avg6randen om forsikring av utlandsarbete 6 500 5 900

Deltagare
Ridgivningssamtal 28 300 28 600 Kursdagar
Ridgivning per brev och e-brev 2 800 3 200

Registrerade utliindska pensionsbeslut 22500 25 300

I ntyg over forsii kringsperioder r1600 11100

Maskinella intyg om personuppgifter 19 600 18 800

Utbetalningarav retroaktiva pensionsposter 290 500

Eu-tjanstemans ansOkningar om overforing

av pensionsratt 55 13

484 428

280 2s7

P=\:5]CN:5KYDDSC TI\ I I]At EN\ ARSRI: I )(.)VI!NI N(i )|,)'JB 27
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Publikationer

Varhainen el6kkeelle siirtyminen
(Tidig pensionsovergSng)

Juha Rantala

Eliketurvakeskuksen tutkimuksia 2008:l

Elikeaikomukset ja elikkeellesiirtyminen
Seurantatutkimus Joustava elakelka
-tutkimuksen aineistosta
(Uppfoljningsundersokning om fl exibel
pensionsSlder)

Seppo Karisalmi, Eila Tuominen och
Kasimir Kaliva

Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia 2O0B:2

Statutory pensions in Finland.
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Finnish Centre for Pensions, Reports 2008:1

Osa-aikael6ke ja elSkeuudistuksen tavoitteet
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Ir4ervi Takala och Maryukka Hietaniemi (red.)

Eld keturva keskuksen raporttej a 2a08.2
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maassa vuonna 2005
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Eiaketurvakeskuksen raportteja 2008:3
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Ei a Tuominen (red.)

Eldketu rvakesku ksen ra porttej a 2008.4

LakisSSteisen elSkejdrjestelmin etuudet ja
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Elaketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008: I

Koulutus elSkesijoituksena
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Sanna Tenhunen

ElJketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2
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Working Papers 2008:4
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taloustieteen niktikulma
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(Totalpensionen 2008. Arbetspension,
folkpension och beskattning)
Juha Knuuti

Elaketurvakeskuksen katsauksia 2008:1

Va kuutettujen tyytyv5 isyys tytieldkejdrjestel-
mdn palveluihin vuonna 2007
(De forsdkrades tillfredsstdllelse med

arbetspensionssystemets tjanster Ar 2007)
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Elaketu rvakesku ksen katsau ksia 2008:2
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(Arbetsgrupperna for utveckling av pensionerna
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och Katariina Vapalahti
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Statistik

Den totala pensionsutgiften och
den totala socialutgiften i proportion

till bruttonationa lprodukten

Arbetspensionsutgiften i proportion
till lone- och arbetsinkomsterna
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- 
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Den totala
socialutgiften

Arbetspensionsavgifterna i proportion
till l6ne- och arbetsinkomsterna

Pensionsfonderna i proportion
till lone- och arbetsinkomsterna
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Arbetspensionstagare vid utg6ngen
av statistikeret efter pensionsslag

Nya arbetspensionstagare under utg6ngen
av statistikdret efter pensionsslag
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! Mentala storningar

:x:i:l[:ffi:t""

2005 06 07 08

Specialpension for
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Sjukdomar i
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Ovriga sjukdomar

Nya pensionstagare under
statistikeret efter iilder

64

Nya invalidpensionstagare under
statistikaret efter huvudsaklig diagnos
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Siffrorna omfattar hela arbetspensionssystemet inom den privata och den offentliga sektorn.



Arb etsTt en s i o n sf 0 r s akrarn a s v erks amh et 2 0 0 B

ArPL SJPL FoPL LFitPL KomPL StaPL Samtligal)

Arbetspensionsforsdkrare 31.1 2.

Arbetspensionsforsikrade 3 1.1 2.

40
1 500 000

,1

7 000

12

r 90 000

1

84 000

I

495 000

1

1 90 000

49

2 400 000

Premieinkomst M

Arbetspensionsutgift M

Pensionsfonder M

r0 341

B 704

71 993

5B

118

603

n€
n€
n€

684

917

129 2)

140

818

22

3 787

2 850

20 019

1 597

3 337

10359

16 824
16963

105 016

Arbetspensionstagare 3) 31.12. 1 058 200 l 7 1 00 1 70 500 208 1 00 360 300 31 5 700 1 309 000

1) lnklusive systemen for pensionerforanstiillda hos kyrkan, Finlands Bank, FPA och Alands landskapsregering.
2) F6rsakringsteknisk ansvarsskuld.

3) Samma person kan vara medr5knad i siffran for flera pensionslagar, men endast en gAng i slutsumman.

Siffrorno or delvis uppskottninqor ellet preliminAro.

Arb e tsp e n si o n sta g ar n a o ch arb ets p en si o n sutg iften 2 0 0 4 - 2 0 0 B

Antalet arbetspensionstagare
vid arets slut

2004 2005

Samtliga

2006

Samtliga

2007

Samtliga

2008

Privat

2008 2008

erspenSroner

Inva lid pensioner

A rbetslos h ets pe n s ion er

Specialpensioner for

lantbru ksforetaga re

Deltidspensioner

Fa miljepensioner

Samtliga

5a

B4B 700

216900
52 800

33 800

36 400

279 500

1 232300

873 900

218800

s0 700

32 400

32 500

280700
1 251 600

899 500

216 600
47 200

30 600

30 600

279 800

1 267 300

91 6 280

219 600

49 500

29 300

30 000

280 200

1 285 900

786 700

197 900
48 200

27 800
16 031

243 803

1 134 900

Offentl Sa

397 700
10'r 600

25 000

943 800

219 300

49 000

27 800

29 100

279 900

i 309 000

13 200

BB 3OO

590 1 00

Arbetspensionsutgift, mn € 2004 2005

Samtliga Samtliga

2006

Samtliga

2007

Samtliga

2008

Privat

2008

Offentlig

2008

Samtliga

Alderspensioner

Inva lid pensioner

Arbetsloshetspensioner

9 OBB

2242
677

9 729

2 237

640

10433

226)
626

11 240

2302

632

7 057

1 672

563

5 035

685

108

12092
2 357

671

Specialpensioner for

la ntbru ksforetaga re

Deltid spe n s ione r

Fa miljepensioner

Samtliga

152

257

1 341

13 757

143

215
't 400

15 080

140

214
1 444

15 972

139

125

r 001

10 557

91

487

6 406

139

216

1 4BB

16963

147

225

1 368

14 346

I somtligo sifftor ovan ingdr tegistrerot tilloggspensionsskydd.
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Arb etsp ensionsp eng arna i omlopp 20 0B
(privata sektorn)

CArbetstagare (DArbetsgivare

Omkostnader

Ur fonden

(D

i

F6retagare(D

(D
Arbetsloshetsforsi kri

fonden Till fonden C}
(D
O

"

Staten (D Pensionsfonder(D
r-}

Avkastning av placeringarna

Beloppen i miljoner euro

De specificerade siffrorna gdller arbetspensionssystemet fdr den privata sektorn. De dr delvis uppskattningar.
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Resultatrakning

ORDINARIE VERKsAMHET
.1 .1. 3r.12.2008 1.1 . 31 .12.2007

lntakter
Kostnadsandelar

Ovriga intAkter

Ansvarsfiirdelning
lntaker
Kostnader

Overfdring till foljande period

Kostnader
Kopta tjanster
Persona I kostnader

Loner och arvoden

Pe n s ion skost na d er

0vriga l0nebikostnader

Avskrivningar

Ovriga verksamhetskostnader
Resultat ftire finansiella poster och skatter

Finansiella intakter och kostnader
Avkastning av placeringar bland bestAende aktiva

Riinteintakter

Rantekostnader

Resultat ftire skatter

Ovriga direkta skatter

Den ordinarie verksamhetens resultat

DET OVERFORDA KREDITBESTANDET

lntekter
Ovriga int5kter

Kostnader
Ovriga kostnader

Klarering av iiverskottet
Betalningar frAn Garantia

Aterbiiring till pensionsanstalterna

Overforing till foljande period

Resultatet av sktitseln av bestAndet

47 260

16 529 63 789

-65 504

56',i

1 353 932

-1 353 934
2

r 340034
-"1,1146 63r"'r"''

-i:::i::::'r 
rr

:'r :31 7534i::rr'

.. : : ::l:, ;, - 1 6 275.:.., :',' -3 098:,

-r 003
-1,.&42rr,

-9082 ''':rll'l:::r:: {3q52
_.......-"..-,.----"---_:.a,:,,.,..,,_.,,..,

-2'496

.",11::'t:, .,,,i:l::2096,,.,,,
nl

-35 550

-16 189

-3 049
-941

-955

-B 820

1 715

1 715

957

,1:.7?5
'.:,1r,86

918

798
-1

0

0

66

2

28

2s

-66

1 677

-1 194

-483
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Balansrakning

AKTIVA

Best6ende aktiva
Materiella nyttigheter

Bygqnader och konstruktioner

Irlaskiner och i nventarier

Qvri ga materiel la nyttigheter
Aktier och andelar

Aktier och andelar

R6rliga alttiva
Fordringar

Foniiljningsfordri n ga r

Ovr"iga fordringar

Re5uhatregleringar

Kassa och bank

PASSIVA

Eget kapital
Resultat frSn tidigare riikenskapsperioder

Rikenskapsperiodens resu ltat

Frimmande kapital
Kortfristigt

Skulder till leverantdrer

0vriga skulder
Resultatregleringar

Utjamningsandelar f6r ansvarsfordelningen

Kostnadsandelsskuld

Kred ittcirsikri ngsskuld

4718
1 746

164

31.12.2008

6 633

3'161

2549
11 045

23 388

31.12.2007

Beloppen i tusen euro

815

590

1 144

4 358

1 680
4ffi1

12 174

515

31.12.2008

23 388

0

o0

23 388
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Noter till bokslutet

UPPRATTANDE AV BOKSLUT

P3 anliggningstillglngar har gjorts maximala restverdesavskrivningar enligt niiringsskattelagen. Anldggningstillgdngar med en ekono-
misk anviindningstid p5 mindre dn tre 6r har bokfdrts som kostnader under den riikenskapsperiod dE anskaffningen gjorts. Avskrivnings-
planen 6r densamma som Aret innan.

PERSONAL OCH MEDLEMMAR AV FORVALTNINGSORGANEN 2OOB 2OO7

Loner och arvoden till ledningen
Verkstillande direktoren och hans stAllforetradare 332 3l B

Styrelsen 1 10 94

Representantskapet 37 30

Genomsninligt personalantal 413 434
Personalkostnader 20 179 20375
Verkstdllande direktorens 16n och naturaforminer uppgick till 203 260 euro.

Verkstillande direktdrens stallforetradares lon och naturaforminer uppgick till 129 032 euro.

VerkstSllande direktorens och hans stallfdretradares pensionsilder och pensioner bestdms enligt ArPL.

REVISORSARVODEN

Revision

0vriga tjiinster

2008

31

17

2007

29

7

NOTER TILL RESULTATRAKNINGEN

ORDINARIE VERKSAMHET

Ovriga intHkter
Forsdljning av registertjanster

Forsiljning av utbildningstjdnster

uvng torsal]nrng

Hyresintiikter

Ovriga intiikter
Ovriga intiikter sammanlagt

Finansiella int6kter och kostnader
Dividendintikter

Frin Sgarintresseforetag

Rdnteintdkter

FrSn ovriga
Rantekostnader

Tillovriga
Finansiella intiikter och kostnader sammanlagt

2008

4324
492

242

496

975

2007

12823
452

313

362
381

16 529 14 331

918

798

-1

957

1 225

-86

1 715 2096
Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet

NorER TtLL eRLnt!sRAxNtNIcrN

Anldggningstillgingar

Bokfort varde o1.ol.2oo8

Okning
lvlinskning

Avskrivningar

Bokfort ve rde 3 1 .1 2.2oog

Bokfort viirde 01.01 .2007

Okning

Minskning

Avskrivningar

Bokforr verde 31 .12.2007

Fordringar
Resu ltatreg leringa r

Rii nteford ringa r

Forskottsutg ifter och kred itnotor
Uppskattad slutlig ArPL-avgift

U ppskattad ersattning for hii I sovA rdsutgifter

U ppskattad ersattn ing f6r StPEL-an miil nin ga r

U ppskattad fa ktu reri ngsandel av utd ragstjii nsten

Uppskattad faktureringsandel for Arbetspension.fi -tjansten

Uppskattad faktureringsandel av val av distributionskanal

Ovriga resultatregleringar

Resultatregleringar sammanlagt

Resultatregleringar

Semesterloneskuld inkl. sociala kostnader

Ovriga resultatregler ingar

Resultatregleringar sammanlagt

Byggnader
och konstruktioner

4 965

99

-346

ltzlaskiner och
lnventarier

1 860

509

-41

-582

Ovriga materiella
nyttigheter

186

10

Aktier och
andelar

3 so8

-347

)7
4 718

5 041

319

-395

1 746

2040
455

15

-620

169

213

3 161

2 157

1 400
,49

27

4 965 1 860 186

2008

20

95

348

79

BB

B5

184

244

1

3 so8

2407

66

30

76

7B

110

21

1 144 381

3 609

1 052

3 384
995

4 661 4 379

Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet

Aktieinnehav
Antal

Agarandel 0z6

Andel roster 7o

Bokfort varde

Eget ka pital 31 .1 2.2008
Rii kenskapsperiodens resultat 2008

TKPTieto Oy

148

10

26,1

25

B 312

4613

Arek Oy
2 800 000

20

20

2 800

11 921

-4207

ANSVAR

lnteckning i arrendereft och byggnad

Belopp som ska betalas for leasingawal

Belopp som ska betalas ndsta rdkenskapsperiod

Belopp som ska betalas senare

387

81

139

Beloppen i tusen eura

UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERATTELSEN

Helsingfors den 4 mars 2009

Keijo Karhumaa

Timo Laitinen

Risto Suominen

Kari Puro

Eija Kaipainen-Perttula

Kaarina Knuuti

Jarmo Pateri

Jukka Rantala

Verkstii I la nde d i rekt6r

Kaija Kallinen

Lasse Laatunen

Vesa Rantahalvari

.Jaakko Tuomikoski
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Vi har granskat PensionsslTddscentralens bokforing, bok-

slut, verksamhetsberdttelse och f<irvaltning fcir rdkenskaps-

hret l.l -31.72.2008. Bokslutet omfattar balansrdkningen,

resultatrdkningen och noter till bokslutet.

Styre lsens och ve rkstd I la nde d i rekttirens a nsvar

Sryrelsen och verkstdllande direkt<iren ansvarar for upp-

rdttandet av bokslutet och verksamhetsberdttelsen och for
att dessa ger riktiga och tillrdckliga uppgifter enligt de be-

stimmelser och fdreskrifter om upprdttande av bokslut
och verksamhetsberdttelse som gdller i Finland. Styrelsen

ansvarar for att tillsynen av bokforingen och medelsforvalt-

ningen dr ordnad pi beh<irigt sdtt och verkstdLllande direk-
toren ansvarar f<ir att bokfriringen dr lagenlig och att med-

elsforvaltningen har ordnats pi ett betryggande sdtt.

Revisorns skyldigheter

Revisorn skall utfora revisionen enligt god revisionssed i
Finland och utgiende frin detta ge ett utlitande om bok-

slutet och verksamhetsberdttelsen. God revisionssed f<ir-

utsitter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen
planeras och utfcirs sa att man uppnir en rimlig sdkerhet

om att bokslutet och verksamhetsberlttelsen inte innehil-
ler visentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrel-
sen och verkstdllande direktoren har handlat enligt lagen

om Pensionsskyddscentralen.

Med revisionsitglrderna vill man forsikra sig om att

de belopp och den rivriga information som ingir i bokslu-

tet och verksamhetsberdttelsen dr riktiga. Valet av itgirder
grundar sig pi revisorns omdome och bedomning av ris-

Rev ision sb erattels e till
P e n si o n ssky d d s central en s rep res entantskap

ken f<ir att bokslutet innehiller en vdsentlig felaktighet pt
grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nrid-

vdndiga granskningsitgirder beaktas dven den interna

kontrollen som inverkar pi upprittandet och presentatio-

nen av bokslutet. Dirut<iver bedoms bokslutets och verk-

samhetsberittelsens allminna form, principerna for upp-

rdttandet av bokslutet samt de uppskattningar som led-

ningen gjort vid upprdttandet av bokslutet.
Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed

i Finland. Enligt vir mening har vi utftirt tillrdckligt med

for dndamilet tilliimpliga granskningsitgirder f<ir virt ut-
litande.

UtlStande

Enligt vir mening ger bokslutet och verksamhetsberdttel-

sen riktiga och tillrhckliga uppgifter om resultatet av Pen-

sionsskyddscentralens verksamhet och dess ekonomiska

stillning i enlighet med de bestimmelser och foreskrifter

om upprdttande av bokslut och verksamhetsberdttelse som

giller i Finland. Uppgifterna i verksamhetsberittelsen dr

forenliga med uppgifterna i bokslutet.

Helsingfors den 19 mars 2009.

Deloitte & Touche Oy
CGR-samfund

Hannu T. Koskinen
CGR
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Styrelsen 2008

Ordinarie nredlemnrar Personliga suppleanter

Ordforande, medicine och kirurgie doktor Kari Puro
Vice ordfdrande, verkstillande direktor Markku Kauppinen, Kommunernas pensionsfdrsakring

Representdnter for arbetsgivarna

Juridisk direkt6r Lasse Laatunen, Finlands Ndringsliv EK

Expert Vesa Rantahalvari, Finlands Niringsliv EK

Direktor Risto Alanko, Teknologiindustrin rf
Generaldirektdr Timo Laitinen, Statskontoret

Representanter fdr arbetstagarna

Expert Johan Astrom, Finlands Ndringsliv EK

Expert Markus Aimala, Finlands Niiringsllv EK

luridiskt ombud Hannu Rautiainen, Finlands Nziringsliv EK

Konsultative tjanstemannen Erik Stromberg, Finansministeriet Kommunavdelningen

Bitriidande direktor Kaija Kallinen,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf
Jurist Keijo Karhumaa,
Forbundet for den offentliga sektorn och vdlfdrdsomr6dena iHL rf
Direkt6r Markku Salomaa, Tjanstemannaorganisationen STTK rf
Jurist Jarmo PAtdri, AKAVA

Representant for lantbruksforetagarna

Programchef Sinikka NSStsaari,

Finlands Fackf6rbunds Centralorganisation FFC rf
Chefen for utredning och samhdllspolitik llkka Alava,

Fdrbundet f6r den offentliga sektorn och viilfiirdsomridena JHL rf
.Jurist Heli Puura, Tjanstemannaorganisationen STTK rf
Verksamhetsledare lorma Tilander . Finlands Juristforbund

Direktor Kaarina Knuuti,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Representant for foretagarna

Direktor Seppo Aaltonen,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland rf

0vriga nredlemnrar

luridiskt ombud OutiTahtinen, FOretagarna i Finland rf

Bitrddande avdelningschef, forsdkrings16det Matti Toiviainen,
social- och hiilsov5rdsministeriet
Direktor Eija Kaipainen-Perttula,
Omsesidiga arbetspensionsforsiikringsbolaget Varma
Vice verkstii I la nde d i rektor Jaakko Tuom ikoski,

Omsesidiga Pensionsforsdkringsbolaget I lmarinen

Sek retera re

Vice verkstiil lande d irektor Eija Lehto-Ka n n isto,

Kommunernas pensionsforsiikring
Direktor Hannu Parviainen,
Omsesidiga Pensionsforsiikringsbolaget Tapiola
Verkstdllande direktor Lasse Heinio, Omsesidiga forsdkringsbolaget Pensions-Fennia

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

Revisorer 2008
Deloitte &Touche
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Repres entantskap et 2 0 0 B

Ordinarie medlemmar

Ordf6rande, statssekreterare Terft u Savolainen,

social- och hiilsovSrdsministeriet

Vice ordfdrande, budget16det Tuomas Sukselainen, fi nansministeriet

Representanter for arbetsgivarna

Personl leanter

Vice ordfora nde, avdelni ngschef Ka ri Vijlimij ki,

social- och hiilsovirdsministeriet

RegeringsrAdet Kirsi Seppiilii, Finansministeriet

Verkstiillande direktor Sakari Tamminen, Rautaruukki Abp

Vice styrelseordforande Marjo Raitavuo, Ensto OylEM Group Oy

Direktor Seppo Riski, Finlands Ndringsliv EK till 31.5.2008

Direktor Jukka Ahtela, Finlands Ndringsliv EK frin 31.5.2008

Verkstdllande direktor Merru Tuliara, Henkilostopalveluyritysten Liitto ry

Bitridande direktor Eeva-Liisa lnkeroinen, Finlands Niiringsliv EK

ArbetsmarknadsdirektorTeuvo Metsepelto, vice ordforande

Bitriidande forhandlingschef Pirkko Leivo, Kommunala arbetsmarknadsverket

Representanter for arbetstagarna

Verkstiillande direkt6r, bergsridet.Juha Rantanen, Outokumpu Abp

Koncernchef Ole Johansson, Wiirtsi lil Oyj Abp

Verkstiillande direktorTeija Andersen, Fazer Amica Oy

Verkstillande direktor Magnus Bargum, Algol-koncernen

Verkstdllande direktor Satu Huber, Finansbranschens Centralforbund rf
Arbetsmarknadsjurist NIarja lsomiiki, fi nansministeriet
Arbetsmarknadsjurist Lauri Niittyla, Kommunala arbetsmarknadsverket

Styrelsens vice ordforande Mani Huutola,

Finska Fackforbundens Centralorganisation FFC rf
Ordforande Kalevi Vanhala, Tri- och specialbranschernas forbund rf
Ordforande Ann 5elin, Servicebranschens fackforbund PAIrI rf
Ekonom MikkoTuominen, Finlands Sjomans-Union FS-U rf
Ordf6rande Mikko Miienpiiii, Tjdnstemannaorganisationen FTFC rf

Ordforande ltl1erja Ailus, Offentliga och privata sektorns funktiondrsforbundJYTY

Ordforande Matti Viljanen, Akava rf

Representanter for lantbruksforetagarna

Arbetsloshetskassans direkt6r Seppo N iininen,

Bygq nadsbranschens arbetsloshetskassa

Forbundssekreterare Juhani Salmela, Bil- och Transportbranschens Arbetarforbund AKT rf
Organisationssekreterare lt/atti Mdkeld, Metallarbetarnas Forbund rf
Arbetsloshetskassans direktorTarja Vallinheimo, Finlands Livsmedelsarbetaref6rbund FLF rf

Direktor Leila Kostiainen, Tjinstemannaorganisationen FTFC rf

Ordforande Antti Palola, L6ntagarorganisationen Pardia rf

Verkstdllande direktor Salla Luomanmiiki, Akavas Specialorganisationer rf

Jordbrukare Eero lsomaa, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf Husmor Anne Kylminiemi, Centralf6rbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Representanter for foretagarna

..luridiskt ombud RistoTuominen, F6retagarna i Finland rf
luridiskt ombud Anja Tuomola Foretagarna i Finland rf

Representanter f6r pensionsforsakringsbolagen

luridisk ombud OutiTiihtinen, Foretagarna i Finland rf
Nationalekonom Harri Hietala, Foretagarna i Finland rf

Juridisk direktor Pirkko Auvinen, Omsesidiga pensionsforsdkringsbolaget llmarinen
Aktuariedirektor Pasi Mustonen, Omsesidiga arbetspensionsfdrsdkringsbolaget Varma
Verkstiillande direktdr Kalevi Hemilii, Omsesidiga pensionsforsiikringsbolaget ETERA

Verkst6llande direktor Jan-Erik Stenman, Pensionsforsiikringsaktiebolaget Veritas

PensionsdirektorTimo Aro, Omsesidiga pensionsf6rsiikringsbolaget llmarinen
Chefekonom Katja Bjerstedt, Omsesidiga arbetspensionsforsdkringsbolagetVarma
Vice verkstiillande direktor KeUo Kouvonen,0msesidiga PensionsforsiikringsbolagetTapiola

Direktor Matti Carp6n, Omsesidiga forsiikringsbolaget Pensions-Fennia
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Representant for forsdkri kassorna

Verkstdllande direktor Kari Puustinen, Liikennepalvelualojen Eliikekassa Viabek

Representant for pensionsstiftelserna
Verkstdllande direktor Harri Lemmetti, Rundradions pensionsstiftelse

Representanter for ovriga pensionsanstalter

Verkstillande direktor Kari Joutsa, Apotekens Pensionskassa

Ombud Anu Kallio, Nokias Pensionsstiftelse

Verkstiillande direktOr Peivi Huotari, Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt

Representanter for pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn

Verkstiillande direktor Helena Jaatinen, Sjomanspensionskassan

Planeringsdirekt6r Jari Sokka, Kommunernas pensionsforsiikring
EcklesiastikrSdet Leena Rantanen, Kyrkans centralfond

Sekretera re

ByrAchef Jaana Kekdldinen, Statskontoret
Vicehiradshovding Anton ltzliikel;i, Finlands Banks pens;onsanstalt

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

F\retag ar n a s del eg ati on 2 0 0 B

Ordforande, verkstiillande direkt6r Jukka Rantala, Pensionsskyddscentralen . Vice ordforande, avdelningschef Markku Sirvio, Pensionsskyddscentralen

Medlemmar

Expert Vesa Rantahalvari

Verkstdllande direktor Ensio Romo

Juridiskt ombud Outi Tiihtinen
Verkstdllande direktor Markku Halonen

Verkstdllande direktor Tiina Oksala

VerkstSllande direktor Arja Tammi

Arbetsmarknadsdirektor Eero Lindstrom
Verksamhetsledare Arja Laurila

Verkstillande direktor Karri Nieminen
Verksamhetsledare Piiivi Liedes

lntressebevakningsdirektor Markku Kojo

Ordforande Ahti Myllys

Marknadsdirektor Ari .laatinen
Overl5kare I\4aarit Gockel

Verktillande direktor Kari Joutsa

5 e kretera re

lea nt

Expert.lohan
Verkstillande direktor Aulis Laaksonen

Verkstillande direktor Kauko Agren

Verkstdllande direktor Heikki KdiriSinen
Verkstdllande direktor Yrjo Gorski

Verksamhetsledare Mika Ronkk6

OrdforandeTimo luntti
Verkstdllande direktor Aino Hiinninen
Generalsekreterare Markku Yl6nen

Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verksa m hetsledare Matti Poyry

Taxiforetagare Jari Lemmetyinen
Direktor Hannu Tarvonen

Utredningsman Kimmo Kemppainen
Verkstdllande direktor Kari Puustinen

Avdelningschef Mikko Pellinen, Pensionsskyddscentralen
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Delegationen f1r tillsynen av f1rsakringen 2008

Suppleanter

Ordforande, verktdl lande direktor lu kka Ra nta la

Vice ordf6rande, direktor Riitta Korpiluoma
Avdelningschef Markku Sirvio

lnspektionschef Matti Ruotanen

Medlemmar

Expert Vesa Rantahalvari

Arbetsmarknadsdirektor Eero Lindstr6m
Vicehiiradsh6vding Tuomas Ruohonen
ll ordforande Kyosti Suokas

Jurist Mikko Vartiainen

Jurist Heli Puura

Direktor Risto Suominen

Enhetschef Leena Lojander
Direktor Matti Carpdn

Avdelningschef Markku Riikonen

Vice verkstlllande direktor Keijo Kouvonen
Avdelningschef Tiina GrOnqvist

Bolagsjurist Kaisa Forsstrom

Bitrddande direktor Juha Hakkarainen

Expert.Johan

.Jurist Pauliina llmivalta

Vicehiradshdvdning Paavo Mattila
Fdrvaltningsdirektor Titu Jirvenranta
Jurist Jarmo Patari

Social- och halsopolitisk expert Riitta Tyolajervi

Juridiskt ombud Janne Makkula

Enhetschef Harri Hakulinen
Planeringsdirektor Mika Ahonen

Chef for specialinkassogruppen Jouni Kiviniemi

Bitrddande direktor Markus Savolainen

Jurist Esa Vilkman

Vice verktdllande direkt6r Margolit Soderholm
Verkstdllade direktor Pekka Kantanen
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P ensionssky dds centralens org ani s ation 2 0 0 B

REPRESENTANTSKAPET

STYRELSEN

Verkstillande direktor Jukka Rantala

lnformationsdirektdr
Reijo Ollikainen

. lnformations-

avdelningen

Direktor
Riitta Korpiluoma

. Personal- och utbildnings-

avdelningen
. Juridiska avdelningen
. Ridgivningsavdelningen
. Avdelningen f6r utliindska

pensionsdrenden
. Overvakningsavdelningen

Direkt6r
Hannu Uusitalo

. Administrativa

avdelningen
- Planerings-

avdelningen
. Statistikavdel ningen
. Forsknings-

avdelningen

Direktdr
Katri Raatikainen

. Avdelningen for

reg istertjanster
. lT-avdelningen
. Enheten fdr

utvecklingsstod
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Varderingar

Bli ckar mo dig t mot framtiden
Vi bygger upp framtiden pi basis av fakta. Vi tar emot utmaningar och

utvecklingsmojligheter. I vert arbete iir vi kreativa och engagerade och

Sstadkommer resultat.

Vara tjanster motsvarar kundens behov
Vi ger pSlitlig information i en form som 6r forstAelig. Vi betjSnar

snabbt och flexibelt. Vi utvecklar vira tjinster med tanke p6 framtiden

tillsammans med vira kunder.

Vi utvecklar oss sjalva ochvar arbetsplats
Vi verdesetter virt eget och andras arbete och far samarbetet att
lopa smidigt. Vi anser ansvar och omsesidigt fortroende vara viktiga i

ledarskapet. Vi utvecklar v5r kompetens kontinuerligt.

Vision

Arbetspensionsskyddet ar rattvist och effektivt ordnat. Man litar pi det
och det dr en viktig del av viilfdrden och en stabil ekonomi.

Pensionsskyddscentra len
. producerar begriplig, anviindbar expertinformation som kan

utnyttjas i stor omfattning vid utvirderingen och utvecklingen av

pensionsskyddet

. betjdnar sina kunder effektivt och med moderna metoder med blicken
inriktad pi hur arbetspensionsskyddet fungerar som helhet

. iir samarbetsvillig, aktiv och tillforlitlig.

Pensionsskyddscentralen ir en attraktiv arbetsplats som uppmuntrar till
ansvarskiinnande arbete, samarbete och utveckling samt tar hand om
viilbefi nnandet i arbetet.

I .....,tr:.,.,iri,tt)i,i it.l,,li.ritl.... l;iii:,., .i\, .r. ... ..t: 45


