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tillan d e di re k t Or

Ar

2009 r'al siillsvnt livlicr i pcnsiorrspolitiskt hiinset'nclr-'. Ultprrriirksarrrhr'te n och aktivitctcn inrikttrclcs 1t:i ritt hi).ja pt'nsioncrirrssrilclern och fiirLirrea tidcn i arlretslivet.
ILegcrinccn och clc ccntralu arbt'tsr

nrr rkn :rclsorgtLn i sa( iclr rer na.

undt' rt<'r'k-

nacle 1 l.:J.2009 ett santliirstiindsar'tal ont liisrrir-rgcrr in' nistt'n krirtrr'y>r'n-

N'lan avtalarl(' ()n) utt lin jcrna

liir hrrr- lirrhirncllinssl)zrrterna ovcrt'ns orl) at t 1ir
nritlt't ska nris skullc clrris up1> fiirt' ut- upp rlerr s.k. pcnsionsslusst'rr.
gi'urgcn ar,' iir 2001) i :rrbt'tsrnirrknzrclsorStrar Iiirr'.jul konstatenrdt:s dct att
q:rnisationcrttas pct-tsionsliirhanrllirrss- dct intr' ,"'ar rrriijligt lrtt upPnri t'nisht't
grupl) i slLmarltctc nrccl lt'prcst'ntiin- orrr linjcrrra inorn utsitlt tirl. ()rganisatcr liir fln:insnrinistcrict ocl'r sociiLl- oclr tioncrna avtaladt' cllir[iir niecl stalsrlitrishiilsovirclsrrrinistcrit't oclr i crr arbt'tslivsqnlpJ) s()nr arlrctsnuLrknlL<.lsorgtrnisatio-

tcr \iiinhuncn orn att fiirllinglr ticlslristcn

neln:r skullt' rillsritta.

rrinet'n utnyttia(lcs. till ot'h rncd

ut g-ii nec

n

rrr' .j an

uari. Ht'la Iiirlzrnarr5.go1

I

lttt Irt)ja clcn gt'norr.rsnittliga liirvarrtarlc

Pe n s io n s ftirh an

lrcnsiont'riltgsir"ldt'rn nrcrl rriinst trc rir
Irarrr till ir 2025 idrrrfiirt rr"rccl liigt't irr

lx'geclc sitt arbclr' 1x'i cn lrrt'clbasig lrcrt'clrting oclr hijrirnclc iLv rnjingrr olika
:rktiircr. I.i tiiver pt'nsionsiircrrrlcna korr r

4

ill

rrrt'r'. l"i ilh:irrcl i n garna ulrphdrdc rniin-

siorrsiilrk'r-n. I urllLIct satt(' nlirn sonr nrill

2008.

t

dlin

gs gr up p

en

<lagsnrolgoncrr 1.2.

I arbetslivsgruppen

cr)a(les organi-

sittiont'rtta onr Iinjerrnlr. I pt'nsionsliir-

handlingsgruppen loll civerenskommelsen i sista hand pi oenighet om pensionsslussen. Det miste anses beklagligt
att gruppen inte ni"dde en dverenskommelse. Hittills har arbetsmarknadsparterna nd.stan undantagslost lunnit varandra i friga om utvecklinsen av arbets-

pensionsskyddet, men nu blev resultatet knappt.
A andra sidan var liget for beslutsfattande svirare dn vanligt, av flera skdl:

sionsskyddscentralen ett utmdrkt arbe-

mdnt intresse, var en rapport om ling-

te, zin en ging. Aven

pi kort varsel fick
pcnsionslorhandlingseruppen de utredningar den bad om i en tydlig och begriplig form.Jag vill rikta ett stort tack
fur denna hogklassiga och kundvdnliga
service till alla som var med.

tidsutsikterna betriffande pensionsutgil-

Pi viren

terna och finansieringen, som Pensionsskyddscentralen publicerade pi senhdsten. Den {bregiende rapporten publicerades {iir tvi ir sedan lore finanskrisens
slutliga utbrott och den ekonomiska recession som fbljde pi det. Minga steillde sig bekymrat frS.gan hur det ska gA
med det framtida pensionsskyddet. SyG
tet med rapporten ir att ge svarsunderlag. Enligt utsikterna idag blir krisernas
inverkningar pi arbetspensionsskyddet
lyckligtvis inte siL dramatiska som man
lorst kunde tdnka sis.

blev toppdirektorers hdga

pressen kom

pensioner loremil lor uppmdrksamhet i olfentligheten. Fastin det inte
just handlade om lagstadgade pensio-

ska ske

ner, startade en debatt om pensionstak

utifrin, och d.ndringar som
lingt in i framtiden pejlades i o1:

lentligheten mot en ekonomisk situation
som var akut dilig.Jag tror att de cent rala arbetsmarknadsorganisationerna
har en vilja att inom kort itervzinda till
lorhandlingsbordet och borja dry{ta sva-

pi de lrigor

till loljd av befolkningsutvecklingen och i synnerhet den
snabbare livslingdsokningen stdlls angiende arbetspensionsskyddets sociala
och ekonomiska hillbarhet.
ren

som

Beredninssarbetet utgick huvudsakligen lrin utredninear som Pensionsskyddscentralen hade gjort ellcr som
gruppen bestdllde av den. I samband

med detta gjorde expcrterna

pi

Pen-

ging. I slutet av viren bad social- och hdlsov5.rdsministeriet Pensionsskyddscentralen gora en utredning av
synpunkterna kring frigan.
Utredningen overldmnades till ministeriet pi hristen. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna konstateradc att ett pensionstak skulle strida mot
principerna lor arbetspensionssystemet
i Finland och vara skadligt pi grund av
d'n en

sina kostnader och eflekter pi inkomstlordelningen. Aven ministeriet ansAg att
det inte lanns {-oruts:ittningar Iijr inflorande av ett pensionstak.

En tredje utredning, som vd"ckt all-

l,:, ,; ,t,ti:'-1,,r,i

Social- och hiilsovi,rdsrninisteriet
gav i september prolessor Arvo Myllymziki i uppdrag utreda om regleringen
betrdffande Pensionsskyddscentralen

d.r

i.jour i lorhillande till grundlagen och
de fcirindringar som skett i Pensionsskyddscentralens omvd.rld. Utrednings-

personen civcrldmnade sin rapport till
ministeriet i september 2009.
Utredningspersonen forholl sig negativt till att oflentliga forvaltningsuppgifter delvis skulle over{tiras lr5"n Pen-

i,,.', rrlr'tilf tr'.. .1i-r,l'-i ti,,r r..,;,1:r:.1 --

::.r

i

5

till respektive stat- inte betraktas som betydligt ingripanlig myndighct. Diremot ftrreslog har de i individens grundldggande rdttigsionsskyddscentralen

att Pcnsionsskyddscentralen skulle ombildas till en oflentligrattslig institution
vid social- och hdlsovirdsministcriet.

Enligt ftirslagct skulle Pensionsskyddscentralens stillning, uppgifteq {iirvaltning och finansiering rcsleras i lag samt
ndrmare i statsridets forordning.
Myllym:iki motiveradc sitt lorslag

i

huvudsak med att Pensionsskyddsccntralen utrjvar bctydande ollentlig
n'rakt. Enligt grundlagen lir uppgiftcr

i

intressegruppernas rigon. Pensions-

skyddscentralen dr inte en halvmyndig-

heter eller betydlig utovning av oflcntlig makt. Dessutom ankommer verkstdl-

het utan en saklunnig- och tjinsteorganisation som stoder verkstd.llighetcn och

ligl-reten av pensionsskyddet huvudsak-

utvecklingen av arbetspensionsskyddet.

ligcn pi
sionsskyddscentralcn. Pensionsskvddsccntralen ansvarar intc lor beviljande
och utbctalning av arbctspensioncr, utan det girrs av arbetspensionsanstaltcrna. I friga om verkstdllandet av arbctspcnsionsanstalterrna, intc Pen-

pensionsskyddet har Pensionsskydds-

centralcn neirmast

i uppgift att assiste-

Under den pigiende strategipcriodcn 2007 201

I har Pensionsskydds-

ccntralen som miLI att utvcckla de tjdnster som erb.juds till kunderna. Frir att
mojliggora det bygger vi om Pensionsskyddscentralens IT-system om och utvccklar e-tjdnsterna. Detta arbcte fbrt-

Md si-

ra pensionsanstalterna.

giLr under hela strategiperioden.

dan av utvecklingcn av arbctsredskapen

till sj;ilvstdndigajuridiska pcrsoncr, sonl
inte ir statliga cller kommunala myn-

De {lesta som har gctt utlitanden i
frigan konstaterade att Pensionsskyddsccntralcn i sin nuvarande lorm fungcrar effektivt och dcr sig dirlirr inget bchov att indra dess stti.llning, inte hellcr
lor dndamilscnlighetcns skull. Mot for-

digheter.

slaget stdllde sig bl.a. siLvil zrrbetsmark-

skyddsccntralen.

som innebdr betydandc utrwning av of-

lcntlig makt cndast

ges

till myndighctcr.

I

bakgrunden till bestdmmelsen ligger
att {ijrvaltningsbehorighet och ollentliga uppgiltcr rett allmant ocksi har getts

Utredningspersonens rnotivering
ftirvinade minga rattslarda. Med
hdnsyn

till

grundlagsutskottcts tolk-

ningspraxis och rzi,ttslitteraturen kan be-

slut om arbctspension ovcrhu'n'udtagct

6

nadsorganisationerna, som {t)rctrdder
dem som bckostar arbetspcnsionsskyddet, som arbetspensionslorsdkrarna. Det
ser alltsi ut som om bel-randlingen av

utredningspersoncns rapport tydligaregjorde Pensionsskyddscentralcns roll

{iirstdrks kundoricntcringen.

Milet fir

projcktet zir att beittre identifiera kundcrnas behov, definicra hur kundrelationcr ska skritas och stdrka en kundorienterad kultur overallt

pi

Pensions-

Jag vill lramlijra ett varmt tack till
representantskapet och styrelsen {?lr det
stod som Pensionsskyddscentralen

{}tt

och tackar Pcnsionsskyddscentralens
personal lor v;il ut{6rt arbetc. '

Verk s arnh etsb erflttel s e

Ornvdrlden
Ar 2009 var Pensionsskyddscentralens
49 verksamhetsir. Styrelsen sammantrzidde elva ginger och hcill tvi seminarier under iret.
I en uppgcirelse som undertecknades 21.1.1009 Itireslog de centrala arbetsmarknadsorganisationerna dndringar betriffande pensionspolitiken och utkomstskyddet

fir

arbetslosa, delvis med

anknytning till den av social- och hilsovirdsministeriet tillsatta SAlA-kommitt6ns arbete. Betriffande pensionsskyddet {tireslogs en hojning av ildersgrinsen {tir deltidspension och ftirbittringar
av invalidpensionerna. Dessutom inneholl uppgcirelsen ett ltirslag angiende

finansieringen av arbetspensionsskyddet under kommande ir. Enligt det ska

arbetspensionsavgifterna iren 201 l2014 irligen hojas med 0,4 procentenheter. Utgingspunkten ltir finansierings-

ende av representanter

lcisningen betriffande arbetspensioner-

planera indringar som piverkar vdlbe-

na var regeringens beslut om att som en

finnandet

stimulansitgird avskaffa arbetsgivarnas

virden. Arbetsgruppernas mandatperiod ftirliingdes i december till utgAngen
avjanuari 2010.
En av social- och hilsovirdsministe-

folkp e nsion

s

av

gifte r.

Statsridet och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna undertecknade I 1.3.2009 ett avtal genom vilket
det tillsattes tvi arbetsgrupper fir att
bereda strategier lor en hcijning av den

Itirvintade pensionsildern med tre ir
fram till ilr 2025. Arbetsmarknadsorganisationernas pensionsltirhandlingsgrupp ltirstirkt med representanter fdr
finansministeriet och social- och hdlsovirdsministeriet fick i uppdrag att plane-

skyddet, och en arbetslivsgrupp besti-

ltir arbetsmark-

nadsorganisationerna fick i uppdrag att

i

arbetet och ltiretagshilso-

riet tillsatt utredningsperson civerlimnade sin rapport om Pensionsskyddscentralens stillning 18.9.2009. I den liireslogs att Pensionsskyddscentralen skul-

le ombildas till en o{fentligriittslig institution vid social- och hdlsovirdsministeriet. Social- och hdlsovirdsministeriet
begdrde utl5tanden om lorslagen frin

minga hill.

ra behcivliga d.ndringar i arbetspensions-

Pensionsskyddscentralensirsredovisning2009
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Lagstadgad total pensionsutgift
21 ,7 md euro 5r 2009

FpA-

Pensionsskyddscentralens kostnader
46,9 mn euro 3r 2009

SOLITA-pensioner

Avskrivningar
och <ivriga
kostnader

pensioner

Loner och

arvoden

Privata

sektorn
Offentliga
sektorn
Kopta

tjenster

Resultat av verksarnheten

Till foljd av debatten om

pensio-

Lonebikostnader

inom overvakningen. I samarbete med

Pensionsskyddscenralen producerade rikligt med utredningar och promemorior som betjinar utvdrderingen och utvecklingen av pensionsskyd-

neringsildern syntes Pensionsskydds- Arek Oy lyckades man betydligt minska
centralen ofta i oflentligheten. Med driftsstcirningarna i datasystemen.
Utvecklingen av den elektroniska
hjiilp av enkiter bland intressegrupper
som Iiiruts:itts av
hur
ncijda
Penuppgiftsformedlingen,
och kunder undersoktes

det lor arbetsmarknadsorganisationernas pensionsft)rhandlingsgrupp, intressegrupperna och 6vriga kunder. En ny
lingsiktsprognos om pensionsutgifterna, pensionsavgilterna och pensionernas niv5 publicerades, Iiksom en rapport om aktieplaceringarnas utvecklingsutsikter samt undersdkningar om
pensionsreformens effekter. Ur statis-

sionsskyddscentralens kunder var med

EU-bestdmmelserna om social trygghet,

tjd:nsterna, och utvecklingslorslag ge-

fortgick. Milet ir att slutltira projektet
fu 2012. E-tjinsterna och datasystemen
utvecklades vidare. For arbetsgivarna
skapades en mdjlighet att ansrika elektroniskt om intyg om tilldmplig lagstiftning lor utsbnda arbetstagare. Ett styrsystem {tjr kundsamtal togs i bruk. InIiirandet av rrya system Ibr dre ndehantering, portalmilj6 samt dokumenthantering skdts upp, eftersom arbetsming-

tikregistret l"or intjiningsuppgifter er-

holls de lorsta resultaten. Pensionsskyddscentralen bistod social- och hdl-

sovirdsministeriet i beredningen av Itirlattningar.

nomlbrdes.

Utvecklingen av tjinsterna ltir verk-

stilligheten av arbetspensionsskyddet
gick vidare. Pensionsskyddscentralen
medverkade till att gora pensionsutdraget mera kdnt, lrdmja anvdndningen av

e-tjinsten {br pensionsutdrag samt planera det gemensamma pensionsutdraget som ska tas i bruk ir 2012. Tillsynen
av lorsikringen eflektiverades genom
en ny civervakningsmetod och ett blttre samarbete med intressegrupperna

B Ilt'nsir:rr- skvtiriscr'rt tr:r l ti-ls irt'srt'tlovisriir:rg

2(|()1i

derna var storre och upphandlingen
och lorhandlingarna med leverantdrerna tog ld'ngre tid in vdntat.

Nyckeltal miljoner euro

lntakter sammanlagt

63,8

60,2

Kostnader sammanlagt

65,5

62,3

35,9

3i,8

20,2

20,4

Kopta tjanster
i

Personal kostnader

I

l

K6O av

12:!

reg!slertjensterl)

Forsiiljning

a_v

registertjansteri)

2,8

I

I
!

Kostnadsandelsskuld

20,9

12,2

't

1,3

1)Siffror frdn
tidigare dr finns inte att tillgd

dven bedcimningen av Pensionsskydds-

tasystem som betjdnar hela arbetspen-

sonalens kompetens, {tirnyelse{tirmi.ga

centralen som arbetsplats.

sionssystemet overlordes

och arbetsliirmiga tilldmpades fortsdttningsvis beprcivade metoder. Betrdflande upprdtthillandet av yrkeskun-

tjdnster som Pensionsskyddscentralen
och Arek Oy producerar avstod Pen-

For att uppr;itthilla och utveckla per-

PA

grund av en omorganisering av de

pi

Arek Oy.
Kostnadsutfallet minskade med 28

sionsskyddscentralen frin iLterstoden
av sin dgarandel i TKP Tieto Oy genom att sdlja sina aktier till Tieto Abp
1.7.2009 for 0,6 miljoner euro. Samtidigt uppl6stes den gemensamma mervdrdesskattegruppen med TKP Tieto
Oy, Lantbruksltiretagarnas pensionsanstalt och S.jomanspensionskassan.

procent frin iret innan och underskred budgeten med ca 2,3 miljoner
euro. Budgeten underskreds jdmnt pi
nistan alla kostnadsposter (personalkostnader, resekostnadeq liirvaltningskostnader, information). Nigot under
heilften av underskridningen hzinfcirde sig till Pensionsskyddscentralens egna IT-kostnader. Bland annat kostnaderna lor Pensionsskyddscentralens an-

ir 2008 och en arbetsklimatunderscik- Den ekonorniska uwecklingen
ning ir 2009. Arbetsklimatet och vdlbe- Minskningen av de sammanlagda infinnandet i arbetet holls fortsdttningsvis
tdkterna och kostnaderna berodde till
pi en god nivi. Motivations- och arbets- en stor del pi att kostnaderna {tir upphdlsoindexet civertrdffade milet, liksom
ritthillandet och utvecklingen av de da-

vdndning av Arek Oy:s datasystem och
kostnaderna lor vissa firdiga program
var klart ldgre in budgeterat. Dessutom bcirj ar Folkpensionsanstalten fakturera liir kostnaderna lor uppbyggandet
av en EU-kontaktpunkt ltirst ir 20 10,

skapen utvecklades

i synnerhet kompe-

tensledarskap och kunskaperna om pensionssystemen inom den offentliga sek-

torn. Man inledde projektet Aidosti asiakaslihtciinen ETK, som syftar till genuin kundorientering inom hela PSC.

Det fortgir

ir

2010. Utvecklingsitgdr-

der vidtogs utgiende fri.n en mdtning
av kvaliteten hos chefsarbetet som gjorts

Pensionsskvdclscentralens arsredor,isning 2001) 9

Personalantalet och lonernas och arvodenas

belopp Sren 2007-2009

2009

408

16 519

2008

414

16 189

2007

435

16 274

i mars 2010, och ir

och vissa utvecklingsarbeten skrits upp

2,6 miljoner euro av kostnadsandelsliir-

naden blev firdig

till ir

2009 betalades ca 1,5 miljoner av kost-

Kopen av registertjdnster frin Arek
Oy civerskred budgeten med ca 1,5 miljoner euro. Overskridningen berodde
piL att en del av pensionsanstalterna in-

skotten ftir ir 2009 att iterbetalas till
pensionsanstalterna. Kostnadsandelarna som ska irterbetalas blev stcirre in
vanligt. Det beror pi att utfallet av lonesummorna ir 2009 skilde sig frin upp-

gick ett avtal med Arek Oy lorst sent pi

skattningarna, eltersom sysselsdttningen

skatt.

2010.

viren 2009, och tjdnsterna till dem fak- {tirsvagades mer dn man bedrimt.
Kostnaderna lor registreringen av
turerades via Pensionsskyddscentralen
under irets lorsta minader. Detta syn- oavlcinade perioder enligt de sirskilda
lagarna (SIPEL) dr strirre dn den ersitttes i andra sida som en st6rre lorsiljning
ning som staten betalar lor dem. Penav registertj dnster zin budgeterat.
Pensionsskyddscentralens personal- sionsskyddscentralen ltirhandlar med
kostnader; inklusive frivilliga lonebikosr social- och hdlsovirdsministeriet fiir att
nader, var 20,3 miljoner euro. Okning- det belopp som staten betalar ska lls pi
en sidan nivi som motsvarar omkosten frin ir 2008 var en procent.
Av det overltirda kreditlbrsdkrings- naderna.
Ar 2009 inleddes en ombyggnad av
bestindets verksamhet iterbordades
0,5 miljoner euro till pensionsanstal- bottenviningen i Pensionsskyddscentraterna. Bortsett frin Kansa Internatio- lens kontorshus. Det prelimindra kostnal har alla kreditforsdkringar i Garan- nadslbrslaget ltir saneringen var 4,4 miljoner euro. Inklusive bikostnader uppgir
tia Oy upphort.
Ar 2010 kommer uppskattningsvis priset till ca 4,6 miljoner euro. Ombygg-

l0 I)r'lrsionssl<r tlrlsci'tt1r':rlcrr= zi.r'st't'<lovisrrinq

l?('}01I

naderna {tir den. For den del av ombyggnadskostnaderna som

hinlor

ket och restaurangsalen gcirs

sig

ir

till ko-

2010 en

ansokan om iterbdring av mervzirdes-

Riskhantering
Pensionsskyddscentralens riskhanteringsarbete grundar sig pi den av styrelsen ir 2006 faststillda riskhanteringspolicyn. I borjan av ir 2009 inflorlivades riskanalyserna i den normala irliga
verksamhetsplaneringen och riskanalyser utltirdes pi alla avdelningar och i
ledningen.

De mest betydande operativa riskerna lor Pensionsslyddscentralen anknyter
till servicerisker, avbrottsrisker och personalrisker. Atgirder lor hanteringen
av de konstaterade nyckelriskerna planerades.

Personal

tar Arek Oy dessutom ut en Itirskottsav-

Antalet anstillda pi Pensionsskydds- grft, av vilken Pensionsskyddscentralens
centralen har minskat under de senas- andel ir 2010 iir ca 2,0 miljoner euro.
Utvecklingen av e-tjd.nster och den
te i:ren. Pensionsskyddscentralen uppelektroniska datakommunikationen inrittar en separat personalredovisning.
om EU gir vidare. E-tjinsterna medltlr

Frarntidsutsikter
I enlighet med strategin lor 6"ren 2007
201 t har tyngdpunkten i Pensionsskyddscentralens verksamhet {iirflyttats

frin

verkstdlligheten av pensionsrefor-

mer till utvecklingen av de tjinster som
Pensionsskyddscentralen tillhandahiller

sina kunder.

Ar

20

l0 inleds beredning-

ndrmaste iLren ir svira att forutspi. Den
finanskris som borjade sommaren 2008

var exceptionellt kraltig. Ar 2009 iterhdmtade sig aktiekurserna dock snabbt.
Finanskrisen spred sig ocksi till realeko-

nomin och piverkar arbetspensionssys-

en e flektivering av verksamheten och ut-

temet genom minskade arbetsinkomster

veckling av verksamhetsszitten, vilka m<ij-

och en svagare sysselsittning. Det dr

liggcir en fortsatt minskning av personal-

nu svirt att Itjrutse hur djup och lingva-

antalet piL Pensionsskyddscentralen under de ndrmaste 6Lren. Den elektroniska
datakommunikationen mellan EUJzinderna inom hela socialflorsikringssektorn, som EU-bestdmmelserna om social trygghet florutsitter, sker lrin och
med maj 2012 genom en kontakpunkt

rig recessionen blir.

in-

Ar 2009 uppnidde den ltirsta stora
efterkrigsirskullen, dvs. de som loddes
1946, en

ir

ilder di de kunde gl i ilders-

pension, och antalet nya pensionstagare

var stcirst genom tiderna. I flera irtionen av Pensionsskyddscentralens strategi
den hd.danefter kommer de ildersgruplrin och med ir 2012.
I priserna ftjr Arek Oy:s tjdnster har som Folkpensionsanstalten bygger upp. per som kommer ut pi arbetsmarknadet ir 2010 inlorts en anvdndningsritts- Aren 20 10-20 I 2 betalar Pensionsskydds- den att vara mindre zin de som ldmnar
avgift {iir vissa systemgrupper. Den ska centralen en del av kostnaderna lor upp- den. Pensionsutgifterna okar allt snabbetalas i fiirskott och dr ca 30 procent byggnaden av kontaktpunkten. En hel- bare. Dessa for6ndringar kommer anav respektive systemgrupps budgetera- hetskostnadsbedomning Idr hela social- tagligen att medltira ett <ikat behov av
tjdnster med anknytning till utvtirderingde omsittning. For att ticka de bety- lorsdkringssektorn ir 5 miljoner euro.
De
utsikterna
under
de
en och utvecklingen av pensionsskyddet. .
i
ekonomiska
investeringarna
utdragstjdnster
dande
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Kari Puro, l.

1941

Styrelsens ordfiirande

Mcdicine och kirurgie doktor, politices
masistcr. Vcrkstzillandc direktor lor Ilmarincn
(1991 2006), medlem i Pcnsionsskyddsccntralcns styrr:lsc scdan 1992.

Keijo Karhurnaa, f. 1968
Jurist vid JHL, vicchzi.radshovding

Mcdlcm i Pcnsionsskyddsccntralens styrelse
sedan 2008, zivcn mcdlem i besvarsnimnden fiir arbetspt:nsionsdrenden, Kommunernas pensionsdclegation och Statcns

pensionsdelegation.

Leo Suornaa, f.

tralens styrelse scdan 2007 (suppleant 2004),
dven medlem i styrelscrn:r Ibr Otyckslallsfirrsdkringsanstaltcrnas ltjrbund och Arbctsltish et s lo rsdkri n ssfo ndc n.

1953

Styrclscns vicc ordfi)randc
Avdelningschel vid social- och halsovirdsministcriet, dipkrminecnjiir. Medlem i
Pensionsskyddsccntralcns styrclsc sedan 2009,

medlare i arbetskonfliktcr.

Risto Alanko, I.

Vesa Rantahalvari, 1 1967
Expert vid EK, magistcr i administrativa
vetenskaper Medlem i Pcnsionsskyddsccn-

195 I

I(aarina Knuuti, f. 1945
Direktdr vid MTK, politiccs liccntiat.
Medlem i Pensionsskyddsccntralcns styrclscr
sedan 1998 (suppleant 1990), rivcn medlem
i styrelsen lor FPA.

Markku Salornaa, f. 1968
Dircktijr vid STTK, juris kandidat.
Medlem i Pensionsskyddscentralens styrclsc sedan 2005, dven medlem i styrelserna fi)r
Etera, Olyckslallslorsdkringsanstalternas
fijrbund och Arbetsloshetslorsikringslonden.

Lasse Laatunen, f. 1950

Vice verkstillandc direktor vid Tcknologiindustrin rf, vicehd"radshtivding. Mcdlcm i

Juridisk direktor lor sektorn laestiltning och
handelspolitik vid EK, juris kandidat.

Risto Suorninen, I.

Pensionsskyddsccntralens styrelsc sedan 2005,
dven medlem i arbctsutskottet inom styrelsen
lor Institutet {iir ledarskap.f'IO och styrclscn
lorJTO Palvelut Oy, suppleant i
arbetsdomstolen och lorsikrinesdomstolen.

Mcdlcm i Pensionsskyddscentralens styrcise

licentiat. Medlem i Pensionsskyddscentralens
styrclse scdan 1996, dvcn medlem i
styrelscrna Idr I"innvera och Skattebetalarnas ccntralliirbund.

Eija Kaipainen-Perttula, L l95B

Tirno Laitinen, f.

Direktor vid Varma, filosofie magister.
Medlem i Pcnsionsskyddscentralens
styrclse sedan 2002, dven medlcm i styrelserna liir Vakuutustiedon Kehittdmissiatio och
[,'inanssi-.j a vakuutuskustannus Oy FINVA.

Kaija I(allinen, 1 1950
Chcl' fi)r arbctspensions- och arbetskarriirs:ircndcrr vid FFC, masister i samhdllsvetenskapcrna. Mcdlen-r i Pcnsionsskyddscentralens styrelse sedan 1992 (suppleant 1989),
dven mcdlcm i styrclscrna fiir Arbetsloshetslors:ikringslbndcn och Pcnsions-Tapiola.

sedan l9B4 och dven medlem i styrclserna
Iiir FPA och Olycksfallslorsdkringsanstalternas liirbund samt styrelserna liir Varma
och Arbetarskyddscentralen.

Eija Lehto-I(annisto, I.
1958

(]cneraldircktor {iir Statskontoret,

.juris kandidat. Medlem i Pensionsskyddsccntralens styrclsc sedan 2008, dessutom
vice <irdliirzrndc liir styrclsen Iiir TEI-\.

Jarrno

1947

Dirckttir vid Fiiretagarna i Finland, politices

Piitiri, I. 1953

Jurist vid Akava, vicch:iradshtivding.
Medlem i Pensionsskyddscentralens styrelse
sedan 2008 (supplcant 2004), rivcn mcdlem
i flera kommitt6er och nzimndcr.

t:t,-..11..1;.:l:,=,i:.,Itj:.,r,,Ill.,liIit,.,

1950

Mce verkstillandc dircktiir lor Kommunernas pensionsliirszikring, vir:chiradshrivding.

Medlem i Pensionsskyddscentralens styrclsc
sedan 2009 (supplcant 2008).

Jaakko Tuornikoski, L

1950

Vice verkst6llande dircktor och vcrkstiillande direktnrens stdllloretrddarc vid Ilmarincn,
filosofie magisteq SGE N4edlem i Pcnsionsskyddscentralens styrelse sedan 2008,

ordlorande {iir styrelsen for Poh.jantahti.
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Hannu Uusitalo, direkttir
Man har strdvat efter att lclrld.nga tiden av vilkcn statsridet och de centrala ari arbctslivet dnda se dan 1990-talct. Re- bctsmarknadsorganisationerna godtog
formen ir 2005 hade son'r mil att ho- uppgdrelsen SamJbrstdnd kting li;sning au

ekonomins balans och dcn ckonomiska

ja den genomsnittliga

ltensionstuisten i mars 2009. Ddr sattes det

om att ctt

som mil att hoja den {-orvintade pcnsioneringsildern med minst tre iir fran.r
till 2025. Milet gjordes alltsi betydligt

tre proccrlts iikning av skatteintikterna.
Ur statsmaktens synvinkel dr en forldng-

pet-rsioneringsirl-

dern med 2 3 hr fram till;ir 2050.I fiol
var vi mer eller mindre i kapp nrcd dcn
tidtabell som detta n.ril fiirutsattc. I)cr.r
firvdntade pensioncringsildcrn har sti-

git med nzistan ett ir scdan ir 2002.
Dcn finanskris som borjadc ir 2008

ambitiosare.

Enligt Statistikcentralens befolk-

och den pi{iiljandc recessioncn v:ickte ningsprognos cikar finldndarnas ltiroro l?ir en rubbad balans i den oflentli- vintade livsldngd. I synncrhet pensiondrsiren ser ut att bli {lcr. Dct kinns
ga ckonomin. Som en losning loreslog
statsridct att pcnsionsiLldern skulle h6- naturligt att atminstonc ern del av den
.jas Irin 63 till 65 ir {iire ir 2025. Det lingre livstiden ldggs ncr pi arbete.
Szirskilt med tzrnkc pi dcn oflentliga
gav upphov till en livlig debatt, till {bljd

t4

tillvzixten dr dct viktigt att [brlzinga tiden

i arbetslivet. Iiinansministcrict har talat

ir

l:i:ngrc yrkesbanor betyder

rnativ - ellcr cn parallell itgzird till en hojning av
skattegraden och/eller en gallring bland
de of}-entliga utgilterna.
Ur arbetsmarknadens synvinkel dr
det lriga om de liingsiktiga loljderna lirr
utbudet pi arbetskraft av att belblkningning av l,rkcsbanorna ett

alte

hiller pl att hamna
i cn situation dzir de som uppnir arbctslor ilder zir firrc dn de som gir i pcncn blir allt zildre. Vi

Nedr;ikningen har borjat:
dr 2009 gick

ett r-.kordanta

personer i pension, nastan
80 000 Den forsta stora
Arskulle'n, I 946,

niclde

iiE(

jli,

I

pensionsildern ;jr 2009.
For forsta qingen utojor
des mer an ha ften av de
nypensionerade av nya

i lderspensionstaq

a

re.

pensionsdvergSng ser ut
.rtt borla i qod ordn lg och
.inqs omsorqsfu lt draclna
spirr Bilden visar Finlandialoppets start lr 2010
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M6ngahanda sysslor hor till ett balanserat liv. Fritidsintressen uppratthSller och framjar
arbetstagarnas arbetsformSga. Pi bilden ser vi kursdeltagare pi Helsingfors hemslojds- och
konsthantverksforening (Taito Helsky).

Frigor kring arbetsformiga har behandlats i stor utstrackning och mSngdimensionellt pi
ordnades ett angelaget internationellt seminarium om arbetsoformiga
med rubriken How can disability benefit schemes support employment qoals - lessons
from reforms. Ett stort antal utliindska och finldndska experter pi arbetsformSga deltog.
PSC. I oktober 2009

ir. Aven om arbetsloshe- ta kan Itirsdkra sig om en rimlig pension.
ten nu cikaq kommer vi si sminingom Det visar ftiljande "ekvation":
att 16 uppleva ett betydligt underskott
Pensionen = pensionsberdttigande
sion respektive

av arbetskraft S.tminstone inom niLqra
branscher. Ld"ngre yrkesbanor kan ftirbdttra tillgingen pA arbetskraft.

irsinkomster x antalet 6.r i arbete x intjdningsprocent i olika ildrar (lB 53: 1,5
o/o,53 62: 1,9 o/o,63 68: 4,5 o/o) x livsld.ngdskoefficienten, som bestdms enligt

Vad en ftirliingning av yrkesbanorna innebiir ftir arbetspensionssysterrret har {6tt mindre uppmdrksamhet
i den o{Ientliga debatten.

ftidelseiret.
Man kan piverka sin arbetspension
genom de tvi lorsta faktorerna i "ekvationen": genom att 6ka sina S.rsinkomster och genom att arbeta lingre. Om
man gcir det i mognare ilder, tillvdx-

ter fyllda 63. Och det eir ju lonsamt att
arbeta ocksi Iiir att lonen zir I00 procent av lcinen, medan pensionen typiskt

dr 60 procent av den.

Orn den ftirvintade livsliingden
ocksi i framtiden <ikar p& samma sitt
som under de senaste i"rtiondena, kom-

mer livslingdskoe{Ecienten att kapa en
betydlig del av de minatliga pensionerna i framtiden.
De som dr ftjdda 1967 fyller 63 ir
2030. Enligt befolkningsprognosen dr

"Ditt arbete ger arbetspension." ArhilIer fortfarande streck kanske dnnu ak- er pensionen snabbare, till och med tre deras lorvd.ntade iterstAende livstid 24,8
tuellare dn lorr efter 2005 i:rs reform. ginger si snabbt som med den ligsta in- ir, dvs. 3,4 Lr mera in lor dem som dr
betspensionssystemets gamla slogan

Itirldngningen av yrkesbanorna handlar
framltir allt om att man genom att arbe-

l6

tjd.ningsprocenten. Med tanke

pi

pen-

sionen lcjnar det sig att arbeta sd.rskilt ef-

lt.'tt.i,iu.-".lir,'slriqt r"lttl';tilrt.;rr-sr-,,rIriyirninrl ?il{)li

lodda 1947. D:irftir minskar livslaingdskoefficienten deras pension med 12,4

*qf,lrutr'

uppskattning av livslengdskoefficienten utifran Statistikcentralens befolkningsprognos frin 2009 och
av lingden av den period man ytterligare behover arbeta for att neutralisera koefficientens inverkan.

En

Ftidelse6r

Fyller 63

F<irvdntad

LivslSngdsko-

livstid vid 63 6r

efficient

F6r6ndring av den

Kompenserande tid i
arbete efter fyllda 63

ftirvdntade livstiden
f<ir

63-iringar

jiimfiirt med ir 2010

1947

2010

2't,4

1,000

0 m6n

0 min

0 mAn

1957

2020

23,2

0,930

10 m6n

11 m6n

'I

1967

2030

24,8

0,876

1977

2040

26,3

0,833

15r6m6n l ir9m6n
2ir1m6n 25r6min

't987

2050

27,6

0,799

2618mAn 36rl

61

9 min

35r5m6n
min

mAn

4 61 11

6ir2min

Kal*L Lahbtnttbet eliik*tet Pitkiin aikattiilin lnskthnat 2009' s 82.

procent jzimftirt med pensionerna till
dem som :ir ftidda 1947. Det ir onskvart att de som 5r lodda 1967 skulle ar-

beta innu en tid

liir att arbetspensio-

nen ska bli tillriickligt stor. Om de arbetar ungelir hdlften av Iiirlingningen
av den iterstiende livstiden, kompenseras livsldngdskoefficientens inverkan

pensionen.

tistiken under de fem {tiregiende iren.
Ur den tikande livslingdens perspek-

ir

det viktigt att yrkesbanorna Iiirliings si att pensionerna blir tilkickligt
stora. Det kinns ocksi ritwist att en del
av den okade livstiden anvdnds till arbete'

tiv

pi Invalidpensionerna frarntriider i
en nyckelposition nir man betrak-

genom att invalidpensionernas antal
minskar, minskar utgifterna. Man kan
se det som en tumregel att en halvering av invalidpensionsfrekvensen skulle
minska ArPl-avgiften permanent med

ca 1,5 procentenheter. Effekten kommer delvis frin minskade utgifter och
delvis

frin

en okad ltinesumma.

Om yrkesbanorna {tirlings under

di bonustillvdxten gdller ir
pi utgifter och avgifter olika

Man b6r komma ihig att livslingdskoefficienten faststills utifrin faktiska

tar pensionsutgifterna och -avgifterna.
Vilken betydelse ftirlingningen av tiden

den period

dodlighetstal, inte befolkningsprognoser. Till exempel virdet pi livslingdskoe{ficienten I-or ir 2009 (0,99170) beriknades utgiende frin dodlighetssta-

i arbetslivet

lor pensionsutgifterna
och -avgifterna beror delvis pfl i vilket
skede av livet deltagandet i arbetslivet
rikar. Om tiden i arbetslivet I-orldngs

pi

16r

lB Pensionsskyddscentralens irsredovisning

2009

effekterna

kort och ling sikt. Figuren visar en

berdkning av vad som sker med arbetspensionsutgiften nir frekvensen nya ilderspensioner varierar.

ArPL-utgiftsprocent enligt

ol

ika Slderspensionsfrekvenser
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I basprognosen

(bas) antas att tiden i

ir fram till
2050. Om alla liirvdrvsaktiva som

arbetslivet lirrlings med tre

ir

@ N

@ O

<f O

ekikkeet. Pitkan aikaualin laskelmat

arbete

i

den ilder

N

di

bonustillvd.xten
gziller hills avgifterna alltsA pi en lzigre nivi" i ca tjugo iir dn om folk gir i

nir

de lyller 63. PA

ling

uppni"tt den flexibla pensionsildern eick

pension genast

sikt har detta dock ingen betydande inverkan pi utgifterna. Det beror pi att
bonustillvdxten dr aktuariskt mer eller
mindre neutral, dvs. den pensionsutgilt
som den med tiden Itirorsakar dr lika
stor som arbetspensionssystemets premieinkomst ftir det arbete som bonustillvdxten hzinlor sig till.
Varlor behover tiden i arbetslivet alltsi Ibrl;ingas? Mest gynnas kanske den
oflentliga ekonomin, ndr sysselsd.ttning-

fir

ir

for att sedan sjunka till
baskalkylens nivi. Om alla ddremot arbetade till lyllda 68 nr (AP 68), skulle utgifterna vara l:igre dn i baskalkylen i ca
tjugo ir, varelter de skulle uppni baskaldrygt 20

kylens

nivi.

Som stcirst

i utgift mellan Ap

OS-

ir

skillnaderna

och AP 68-kalky-

Ierna ca fem procentenheter;
Om yrkesbanorna Itirldngs genom

sf

2007. s.62

i pension

senast vid fyllda 63 (AP 63),
skulle utgifterna hojas ovcr baskalkylen

\O O

en lorbd.ttras, skatteintdkterna ijkar och

utgifterna minskar. Det dr viktigt ocksi
med tanke pi pensiondrernas inkomst-

nivi,

nd"r livslzingdskoefficienten

borjar

minska pensionerna betydligt och en
Idngre tid i arbetslivet gor det mojligt
att eliminera denna effekt.

Inom arbetspensionssystemet bidrar
minskningen av antalet invalidpensioner

till att utgifterna minskar permanent.
Flera ir i arbete i den ilder dl bonustillvdxten gziller hjllper till att minska
utgifterna under ett par irtionden, men
denna effekt ir inte bestiende. .

I1.'rrsion\sli\ rlr[-, t'rir.i'ii1,"Ir* ;rrsrl'rIrir irrrin*1 iil{}iX1} l9

'

"u"fl%.,.b,:

'}

v. r i* t

i;
.-

tr iit: gi. X; *,.:'r"' [$ $. m.u;': fl., fr.tyil
ir

?

.r;!*-,=iq,, . ^u #**{ s'ryf ff4'#A.Hg,rgE}*
fii

$*i.tqIttHi

Riitta Korpiluoma, direktiir
Pensionsskyddscentralens stiill- och god forvaltning, men ansig det dn- heller bedrimningen av Pensionsskyddsning har utretts ett par ginger de se- d5" motiverat att utreda Pensionsskydds- centralens stillning och natur.
Arajzirvi ansAg det inte motiverat att
naste iren. I lol overlimnade profes- centralens uppgilter och stdllning samt
mcijligheterna att zindra finansierinscn skrida till itgirder lor att indra Pensor, doktor i administrativa vetenskaper
sionsskyddscentralens finansierinu, Iiir
Arvo Myllyrniki sin utredning till soci- av Pensionsskyddsccntralen.
al- ocl-r hiilsovirdsministeriet. Bara tre

ir

giorts av prolbssrlr,.juris doktor Pentti

Pentti Arajiirvi tiverldrnnade sin utredning till social- och hiilsovirdsminis-

Arajnrvi.

tcriet sommaren 2006. Enligt utredning-

tidigare hade en motsvarande utredning
Slutsatscrna i utrednir-rgarna

att overli)ra dess lorvaltningsuppgilter
till nigon annan eller lijr att gcira Pensionsskyddscentralcn till en statlig myndighe t.

Social- och hdlsovirdsministcriet
Impulscn till Arajdrvis utredning centralens uppgilier sidana som hiinltir gav prof-essor Arvo Myllymdki n:istan
kom frin grundlagsutskottet, som satte sig till samverkan och inte till florvalt- samma utredningsuppdrag nigra ir efning. Pensionsskyddscentralens uttivning ter att Arajirvis utredning blivit ftirdig.
sig in i lrigan ir 2006 i samband med
behandlingen av den nya lagen om pen- av offentlig makt betjinar ocksi samver- Den senare utredningen overldmnades
sion fir arbetstagare och Iagen om Pen- kan mellan pensionsanstalterna. Att de i september 2009. Professor N{yllym6ki kom till en motsatt slutsats om Pensionsskyddscentralen. Utskottet ansig oflentliga pensionsanstalterna i hogre
di att regleringen uppfyllde kraven pi grad samarbetar med Pensionsskydds- sionsskyddscentralens stillning dn procentralen piverkar enligt Arajdrrri inte lessor Arajlrvi.
grundldggande rdttigheter, rdttsskydd
skiljer sig betydligt

20

frin

varandra.

en iir e n avseveird del av Pensionsskydds-

rlrb;tt folirlc pa tor:iaget
r.lerr

om P-\(

Aral;lrvi

ltrerlr

ralen

lorr

beq.rrt,,

116n

olika

hi

qick isarrrn; barror

siq dr,t lnle sonr irrrl.rfi serrlrtt;tt,rrrrlra P,i(:! st;llnilr(1.

ansi"g i sin utred- tande avjuris doktor, professor Kai Ka- samhilleliga betydelse piverkar inte belor
ning att dct
att tydligaregora Pen- lirna. Han sig inga juridiska eller zi'n- di)mningen av utcivninsen av ollbntlig
sionsskyddscentralens stdllning, upp- damiLlsenlighctsskdl att zindra Pensions- makt, sisom Myllymiiki s6gcr i sin ut-

Arvo Myllyrniiki

gifter, finansierine och tillsyn skulle beh6vas en helhetslrjsning med ombildning av Perrsionsskyddscentralcn till
en offentligrdttslig institution vid soci-

al- och hilsovirdsministeriet. Myllymzikis viktigaste argumcnt var att Pen-

skyddsccnt ralt'ns stillning.

Nisra utlirtanden instd.mdc med ut-

Om professor Myllymiikis syn pA be-

redninespcrsonens Idrslag att ombilda

tydandc utovnins av ollentlig makt accepteras, vore det konsekvent att ocksi ombilda de ovriga inreittningar som
verkstzillcr den lagstadgade socialfirsdkrinsen till statliga myndigheter. Varken
Finlands grundlag eller internationella

Pensionsskyddscentralen till en myndighet som ett gemensamt organ lor arbetsp

e

nsi onssystem et.

sionsskyddscentralen utiivar bctydlie o{:

Pensionsskyddscentralen ansig i
sitt cget utlitande att utredningsperskyddscentralen delvis finansicras n-rcd son Myllymdki inte hadc framlort juridiskt hillbara motiv fur att dndra Pcnavgifier av skattenatur.
Ingcndera utredningspcrsonen an- sionsskyddscentralens stdllning. Myllysig det zindamilsenligt att delvis over- mdkis viktigastc motivering for Iiirsla{iira Pcnsionsskyddscentralens o{Ibntli- get ar att Pensionsskyddscentralen utga {tirvaltningsuppgifter till myndigheter. ovar bctydlig oflentlie makt. Andi har
Utlitanden om Myllymd:kis utred- riksdagcns grundlagsutskott konstaterat
ning begd'rdes frin timligen miLnga att Pensionsskyddscentralen inte har s1lcntlig makt n:ir den skoter offentliga
fu rvaltningsuppgifter och att Pensions-

hill.

Arbetssivarnas och lontagarnas
centralorsanisationer, Fdretagarna i
Finland och MTK lorholl sig ncgativt
till utredningspersonens ftirslag att gora Pensionsskyddsccntralen till cn myndighet. Aven arbetspensionsanstalterna,

Arbetspensionsftirsdkrarna Tela samt
Finansbranschens centrallorbund an-

sig att cn si.dan indring var illa motiverad och odndamilsenlig. F<rr sitt

utli-

tande begdrdc 'Iela ett sakkunnigutli-

22

rcdning.

normer lorpliktar till sidant lorstatligande av privatrdttsliga aktorcr.

Dcssutom har grundlagsutskottet
sd.rskilt konstaterat att regleringen bctrdffande Pcnsionsskyddscentralcn uppfyller grundlagens krav pi skotsel av offentliga {irrvaltningsuppgifter. Silunda
finns det inga juridiska skdl att lndra
Pcnsionsskyddscc'ntralens st:illning.

dana liirvaltningsuppgifter som innebdr

betydande utcivning av offentlig nrakt.
Detsamma ansig prolbssor Kalima i sitt
sakkunnigutlitande och dven vissa andra som yttrade sig.
Med betydande utovning av offbntIig makt avses i grundlagen anvindandc
av maktmedel enligt egen prcivning och
belbgenheter av tviLngskaraktdr. Sidana uppgilter eller befogenheter har Pensionsskyddscentralen in tc. Uppgifternas

Regleringen av Pensionsskyddscentralens finansiering har ocksi
bedomts av grundlagsutskottet. Riksdagen godkdnde lagindringar om detta prcciserade enlist grundlagsutskottets f6rslag. Denna reglerinu florutsitter sAlunda inte hellcr ni.son zindring
av Pcnsionsskyddscentralens stdllning.

.

Bra pfl att utveckla sakkunskapen

Pensionsskyddscentralens perso- Personalens yrkesskicklighet utnalplan grundar sig pi de strategis- vecklades under berdttelseiret pi samka milen, utsikterna for eftefrigan pi ma sitt som ltjrr genom inskolning, fortbildning, handledning och arbetsrotand:sta tvi i:ren, fiire utgingen av den
tion (10 personer). Dessutom avlade
nuvarande strategiperioden, kan sam- flera anstillda examina. Kursutbudet
tjdnster och personalbehovet. Under de

Loner inklusive korrigeringsposter

16329766

Pensions- och lonebikostnader

3822849

Foretagshdlsovird

269 659

manlagt 27 ansuillda gi i ilderspension,
om de si onskar. En del av dem arbetar
sannolikt vidare innu efter fyllda 63. Ar
2009 gick lB personer i pension, i genomsnitt vid 62,8 irs ilder.
Trots det stora antalet pensionerade
rekryterades det klart firre anstillda under berd"ttelseiret in under tidigare Ar.
Det gjordes alltsi 16 ersittande rekryteringar. Sammanlagt gjordes 33 rekryteringar, varav 19 internt. Genom andra
arrangemang bytte I I personer uppsf:
ter inom huset. Sommarpraktikanterna
var 1.4. Pi grund av de minga pensionscivergingarna var personalomsdttning-

var minsidigt och utbildning skrdd-

Personalbespisning

486857

darsyddes enligt arbetets krav och del-

Pausservering

tagarnas behov. Ett av personalutbildningens storsta insatser var utvecklings-

Personalevenemang och gSvor

och utvecklingsprojektet Aidosti asiakaslihtciinen ETK ftir bittre kundorientering inom hela PSC. Projektet fort-

Utbildning

en 8,5 procent.

tal och chefsarbete. I samband med att

gir ir

pi

20 10.

Milet dr att aktivare

Rekreations- och hobbyverksamhet

Rekryteringskostnader

lyssna

kunderna och identifiera deras be-

hov, definiera sittet att ta hand om en

kundrelation och stdrka en kundorienterad kultur cjverallt pn PSC.
Pi olika kurser lordjupade de anstdllda sig i bl.a. sprik, kommunikation, proj ekthantering, utvecklingssam-
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62368
12846,8

52665

363254
76262

nya versioner av Office-program togs i
bruk ordnades kurser i hur de olika programmen anvinds. Pi kommunikationskurser fokuserade man pi sociala medi-

Personalutbildning
enligt tema 2009

er och webbtexter.

vecklingsitgirder har satts in
omriden.

pi

dessa

Minga trivs liinge pi PSC. Md utgingen av ir 2009 hade Pensionsskyddscentralen 394 anstiillda som utlorde 356

Arbetsklirnatunderstikningen

gav

ett gott resultat.Jimlort med andra sak-

r

Psn5ien5- och socialforsikring

30

o/o

lT-kurser

'17

0/o

'|7

0/o

.

Chefsarbete och ledarskap samt

I
I

utveckling av arbetsplatsen
Kommunikation och spr6k
Ovrigt

kunnigorganisationer klarade PSC sig
bra. Utvecklings- och utbildningsmrijligheterna pn PSC ir klart bittre in
inom andra sakkunnigorganisationer.
Chefsarbetet utvirderades allmdnt ta-

"15 o/o
2',1 o/o

get positivt

i underscikningen.

Svars-

procenten var beromvd.rd, hela 89 procent.

Hcigskola

47

46

45

Allmdnbildande utbildning

19

21

22

Personalen pi PSC uppfattar sitt arbete som sporrande och utvecklande,
och uppmdrksammandet av goda arbetsprestationer dr rentav pi toppnivi
bland jdmlorelsematerialet. Personalen

lnstitutnivi

18

17

17

dr exceptionellt starkt engagerad. Nittio-

Yrkeshogskola

12

11

tvi procent rekommenderar gdrna

Personalens grundutbildning,

7o

2009 2008

Yrkesexamen

4

4

2007

5

PSC

irsverken. Personaltalet minskade litet
frin i.ret innan mdtt bide i antalet anstzillda och i irsverken. I slutet av iret
fanns det 28 visstidsanstdllda. Personalens medelilder var 45 ir och I minad. Aldersstrukturen ir ganska jimn.
Den strirsta Aldersgruppen (18,3 %) rir
30 34-iringar. Till bide ildersgruppen
50 54 ir och ildersgruppen 55-59 ir
hor 13,9 procent av personalen.

Linga anstdllningar

ir

typiska lor

Pensionsskyddscentralens personal. Av

de anstillda har 32,5 procent arbetat
mer ;in 20 ir pi PSC. A andra sidan
finns det 28,9 procent sidana som kommit lor mindre dn fem ir sedan. Kvinnornas andel av hela personaltalet var
procent i slutet av iret. Deltidsarbete

som arbetsplats. Urvecklingsbehov sigs

B0

bland annat i avloningssystemet. I niLgra

hade 59 personer. Av dem var 23 partiellt virdlediga. Delpensionerade var 24

enheter ltirekom missnrije med arbetsmingden, otillrdckliga personalresurser
och framskridandet i projektarbete. Ut-
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2(X)1)

personer, varav 4 var delinvalidpensionerade.

Tjd.nster
Exempel

Pensionsutdrag

1

Begiirda utdrag ur forviirvsarbetsregistret
Registreringar av oavlonade perioder
Begiiran om utdrag till myndigheter
Registrerade pensionsbeslut
Registrerade pensionsansdkningar
Pensions- och r5dgivningsutrakningar
Behandlade pensionsansokningsdrenden
RSdgivningsbrev till forsiikrade

38

Pensionsskyddscentralens tjdnster

000

000
1 597 500

2 250

1

1 653 300

000
559 000
192 000
B0o
2 050
2 150

n

i

nga r av

a

nstiil I ni n gsforhSl

la

nden

lnternet- och e-postridgivning
Besok pd webbplatsen Arbetspension.fi
E-pensionsutdrag pi Arbetspension.fi
Besokare pi webbtjdnsten
Arbetspensionslagarna.etk.fi

SakkunnigutlStanden
Distribution av pensionsbroschyrer
Distribution av tidningen
Tyovoitto-Arbetsseger
Nyheter med PSC som kiilla i medierna

900 000

500000

u700

I

I

nformationsbrev til I nya arbetsgivare

Overvakningsfall
- arbetsgivaren tecknade sjdlv en forsdkring

4 000
300

efter uppmaning

2so
280

160

9 300

7 500

63

57

30 700

32 000

4700

4 600

900

- oforsdkrade arbetstagare

I 800
3 900

48 300

2
1

,l00

800

- oanmdlda loner (miljoner euro)

FoPL-overva kning
I

nformationsbrev til I nya foretagare

Overvakningsfall
-

foretagaren tecknade sjiilv en forsiikring
efter uppmaning

940

970

-

tvingsforsiikringar

100

150

B 200

551 s00
55 300
360 300

154

144

350 000

423 500

2 600 000

2 760 000

1 120000

600

For pensionsanstalterna

- Kurser
- Deltagare

37

47

2448

2 758

- Kursdagar

2 582

2 901

For Fol kpensionsa nstalten

- Kurser
- Deltagare
- Kursdagar
For ovriga samfund

11 100

10 200

s 800

6 500

- Kurser
- Deltagare

32 300

28 300

- Kursdagar

3 700

2 800

31 700

22 500

13 100

11600
19600
290

330

12 650

3 800

- tvinqsforsdkringar

460 000

19500

12800

181 000

Pensionsansokningar till utlandet
(inkl. fortsattningsansokningar)
Avgoranden om forsiikring av utlandsarbete
Ridgivningssamtal
Ridgivning per brev och e-brev
Registrerade utldndska pensionsbesl ut
ntyg over forsdkringsperioder
lr4askinella intyg om personu ppgifter
Utbetalningar av retroaktiva pensionsposter
EU-tjanstemans ansokningar om overf6ring
av pensionsratt
ArPL-befrielser for utliindska arbetsgivare

APL-overvakning

460 000

0001)

400
800
8 084
I

Bes6k

60 000

2 360 000

570

35

RSdgivningssamtal
Utred

pi

21

55

21

313

37

45

592

Bt9

581

810

28

26

823
470

484

l)Uppgifter om april juni saknas.
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Statistik
Den totala pensionsutgiften och
den totala socialutgiften i proportion

Arbetspensionsutgiften i proportion
till lone- och arbetsinkomsterna

till bruttonationalprodukten
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%

Pensionsfonderna i proportion
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Exkl. andelar som betalos av stoten.
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Privata

2005

2(X)!f
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Arbetspensionstagare vid utgingen av
statistikeret efter pensionsslag

Genomsnittlig totalpension i vid utgengen
av 5r 2009 efter pensionslag
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Arh et sp ensi o n sftirs

ikrarnas verks arnhet 2 009

ArPL

Arbetspensionsforsiikrare
Arbetspensionsforsikrade

1

Premieinkomst Mn €
Arbetspensionsutgift 2) Mn €
Pensionsfonder Mn €
Arbetspensionstagare4)

3'l

.'12.

1

StaPL

1)

Samt|

11

1

1

1
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80 000

s00 000

'180 000

2 400 000

l0 000
9946
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r7 000
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2.
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24 800

18 592

179400 204900 381 600 326800 1 337400

18 000

1) lnklusive systemen for pensionerfor anstdllda hos kyrkan, Finlands Bank, FPA och Alands landskapsregering.
2) Pensionsutgift enligt respektive pensionslag (uppgift ur Pensionsskyddscentralens register). Siffran 'Samtliga'inkluderar
ocks6 pensionsutgiften for studietid, barnavird och ovriga oavlonade perioder, 28 mn euro.
3) Forsakringsteknisk ansvarsskuld.
4) Samma person kan vara medriknad i slffran for flera pensionslagar, men endast en 96ng i slutsumman.

Siffrorno dr delvis uppskottningar eller preliminara.

Arbetspensionstagarna och arbetspensionsutgiften 2005-2009
Antalet arbetspensionstagare
vid Srets slut
Alderspensioner
lnvalid pensioner
Arbetsloshetspensioner
Specialpensioner for
lantbru ksforetagare

Deltidspensioner
Fa

m iljepe n s ione r

Samtliga

Arbetspensionsutgift, mn €

Alderspensioner
lnvalid pensioner
Arbetsl6shetspensioner
Specialpensioner fcir
lantbruksfciretagare

Deltidspensioner
Familjepensioner
Samtliga
I

2006

2007

2008

2009

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Privat

873 900
21 8 800
50 700

899 500

916 300
219 600
49 s00

943 800
219 300
49 000

828 700

32400

30 600
30 600

29 300
30 000
280 200

27 800
29 100
279 900
1 309 000

26 300

32 s00
280 700
1 251 600

2005
5amtliga

216600
47 200

279 800
1 267 300

i

285 900

2009

2009
Offentlig

Samtliga

't95700

426 500
1 02 800

988 300
216 900

39 900

20700

40700

rs 200
243900
1 163 100

26 300
12 800

27 900

88 700
61 4 300

279700
1

337400

2005

2006

2007

2008

2009

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Privat

2009
Offentlig

Samtliga

9729
2237

10433

11 240

12092

8 063

5 542

13 605

2262

2302

2357

716

705

2421

640

626

632

67',!

5zto

102

642

1

147

't43

140

139

136

225
1 368

2"t5

214

127

400
15 080

1 444

216
1 488

15 972

16963

14346

1

somtligo siffror ovan i ngdr registrerat til hggspensionsskydd.
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059
11 640
1

2009

136

221

94
509

r 568

6952

18592

Arbetspensionspengarna i ornlopp 2009

Omkostnader
Arbetsgivare

Arbetstagare

, lloo-\
\..-Z

\@
Utbetalda pensioner

18600

Foretagare

-._--\

Arbetspensionsanstalterna
F<!rsdkringsavgifter
20 400

\

(@
\@
rj
Ur

Arbetsloshetsf6rsd kri

fonden

,\..-/Zoo)

(@
Till fonden

Staten

\@

fonden

Pensionsfonder

Avkastning av placeringarna

r 16500 )
\-.../
Beloppen i miljoner euro
De ar delvis uppskattningar.
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Resultatrikning
ORDINARIE

'1.1.-31.12.2009

ET

1.

t.-31.12.2008

lntekter
Kostnadsa ndelar
Ovriga intdkter

40 834
5 364

46 198

47 260
16 529

63 789

Ansvarsfiirdelning
I

ntakter

1 691 212

Kostnader

-1 691 174

353 932
353 934

-38

2

16 1s6

-35 sso

-16 5 r9

-16 189
-3 049

Overforing till nJsta period

Kostnader
Kopta tjdnster
Persona I kostnader

Loner och arvoden
Pensionskostnader

-2 993

Ovriga lonebikostnader
Avskrivningar
0vriga verksamhetskostnader

-830
-823

-9 549

Resultat f6re finansiella poster och skatter

-46 870

-941
-955
-8 820

-65 504

-672

Finansiella intikter och kostnader
lntakter av placeringar i bestiende aktiva

456

Ranteintakter

217

Rdntekostnader

-1

-1 715
918
798

672

-1

1

715

Resultat ftire skatter
Ovriga direkta skatter

0

0

Den ordinarie verksamhetens resultat

0

0

DET OVERFORDA

1.r.-3r.12.2009

NGSBE

1.

t.-31.12.2008

lntikter
Ovriga intiikter

5

66

Kostnader
0vriga intdkter

5

-66

Klarering av 6verskottet
Betalningar

frin

Garantia

48
-527
479

Aterbdringar till pensionsanstalterna
Overforing till balansriikningen

Resultatet av sktitseln av bestindet

2009

677

-483
0

Beloppen i tusen euro

32 Pensionsskyddscentralens arsredovisning

1

-1 194

Balansriknirg
AKTIVA

31 .1 2.2009

31.12.2008

Bestiende aktiva
Materiella nyttigheter
Byggnader och konstruktioner
It4askiner och inventarier
Ovriga materiella nyttigheter
PigAende anskaffningar

4421

4718

1 499

1

142
1 453

Aktier och andelar
Aktier och andelar

746
169

7 515

6 633

3 136

3 161

R6rliga aktiva
Fordrinqar
F6rsdljningsfordringar
Ovriga fordringar
Resu ltatreg leringar
Kassa

419
535

och bank

PASSIVA

815
590

1

3

1 .1

2549

144

955
17 348

11045

289s4

23 388

2.2009

3

1

.1

2.2008

Eget kapital
Resultat fr6n tidigare rdkenskapsperioder
RdkenskapsErets resultat

0
0

0
0

2 255

4 358

0

Frdmmande kapital
Kortfristigt
Skulder til I leverantorer
Ovriga skulder
Resu ltatreg leringa r

Utjiimningsandelar for ansvarsfordelningen
Kostnadsa ndelssku ld
Kred itfors6 kri ngssku ld

529

1

680

4661

5 234
3B

20862
36

28 954
28 954

12 174
515

23 388
23 388

Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet
UPPRATTANDE AV BOKSLUT

Pi anldggningstillgSngar har gjorts maximala restvArdesavskrivningar enligt ndringsskattelagen. AnlSggningstillgSngar med en
ekonomisk anviindningstid p5 mindre dn tre 5r har bokforts som kostnader under den riikenskapsperiod d5 anskaffningen gjorts.
Avskrivningsplanen ar densamma som Sret innan. Den ordinarie verksamhetens resultat overfdrs som en intern 6verforing till kostnadsandelsposten i resultatrdkningen samt till kostnadsandelsskulden i balansrdkningen.
PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FORVALTNINGSORGANEN

till ledningen
nde d irektoren och ha ns stii lforetrdda re

2009

2008

352

332

106

110

L6ner och arvoden
Verkstii

||

a

I

Styrelsen

)1

Representa ntska pet

408

Genomsnittligt antal anstiillda
Personal kostnader

)o 34)

37

414
20 179

Verkstdllande direktorens lon och naturaform6ner var 215 209 euro.
Verkstdllande direktorens stSllforetriidares lon och naturaformaner var 136 761 euro.
Verkstdllande direktorens och hans stdllforetrddares pensionsSlder och pensionsformSner bestiims enligt ArPL.
REVISORSARVODEN
Revision

2009

2008

21

31

4

5katteridgivning
Ovrlga tjiinster
NOTER TILL RESULTATRAKNINGEN

21

17

2009

2008

2786

14324

415
958
s05

492
242

700

975

5 364

16 529

456

918

217

798

Ordinarie verksamhet
Ovriga intikter
Forsiiljning av registertjanster
F6rsiiljning av utbildningstjiinster

uvng lorsalJnrng
Hyresintiikter
Ovriga intdkter
Ovriga intdkter sammanlagt

496

Finansiella intdkter och kostnader
Dividendintdkter
Frin iigarintresseforetag
Ranteintakter
FrSn ovriga
RAntekostnader
Till ovriga

-t

Finansiella intakter och kostnader sammanlagt

672

Beloppen i tusen euro
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2009

-1

1

715

Noter

till bokslutet

NOTER TILL SRI-RI{SRAXl.ltt{CeN

Anliggningstillgingar
Bokfort varde 01.01.2009

Byggnader och

Itzlaskiner och

Ovriga materiella

konstruktioner

inventarier

nyttigheter

1 746

169

4 718

0kning

Aktier och
andelar
3

161

281

A4 inskning
Avskrivningar

297

-29
-499

-27

25

Bokfort varde

31

]2.2009

4421

1

499

142

3 136

Bokfort viirde
Okning

01

.01.2008

4 965

1 860

186

3 508

99

509

10

-346

-sB2

-27

4 718

1 746

169

-347

-41

It4inskning

Avskrivningar
Bokfort vdrde 31.1 2.2008

161

1 453

P6giende anskaffningar bestir av ombyggnaden av kontorshusets bottenvining, som slutfors 3r 201 O.

Fordringar

3

2009

2008

29

20

Resultatregleringar
ntefordringar
Forskottsbetalningar och kreditfaktu ror
Uppskattad slutlig ArPL-avgift
U ppskattad ersattn n g for hii lsovS rdskostnader
Uppskattad ersattning for STPEL-anmdl ningar
Ovriga resultatreg leringar
Rd

i

Resultatregleringar sammanlagt

193

95

138

348

BO

79

95

8B

53s

1 144

3 683

3 609

1 551

1

5 234

4 661

514

Resultatregleringar, skulder
Semesterloneskuld inkl. socialkostnader
Ovriga resultatregleringar
Resultatregleringar sammanlagt

052

Beloppen i tusen euro
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Noter till bokslutet
Aktieinnehav

Arek Oy

Antal
Agarandel %o
Andel roster o/o
Bokfort vdrde
Eget kapital 31 .12.2009
Rdkenskapsperiodens resultat 2009

2 800 000

20
20
2 800
I 292
-3 629

ANSVAR

lnteckning i arrenderdtt och byggnad
Belopp som ska betalas for leasingavtal
Ska betalas ndsta rdkenskapsperiod
Ska betalas senare

Beloppen i tusen euro

UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERATTELSEN

Helsingfors den24 mars 2010

Kari Puro
Eija

Leo Suomaa

Kaipainen-Perttula

Laatunen
Jarmo Pdtdri

Lasse

Kaija Kallinen

Keijo Karhumaa

Timo Laitinen

Eija Lehto-Kannisto

Markku Salomaa

Timo Sipilii

Jukka Rantala
Verkstdllande direkt6r
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2009

2009

2008

387

387

54
67

139

B1

Revis{ *ms}: erflttelse till
Pe n s i o n s s kyd ds c e mtral e n s rep r e s e nt art I sk r.xgl
Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokltiring, bokslut,
verksamhetsberittelse och lorvaltning lor rikenskapsiret 1 . 1 31.12.2009. Bokslutet omfattar balansrikninge n, re sultatrik-

ningen och noter till bokslutet.

gentligheter eller fel. Md planeringen av nodvzindiga granskningsitgdrder beaktas dven den interna kontrollen som inver-

upprdttandet och presentationen av bokslutet. Dlrutciver bedoms bokslutets och verksamhetsberdttelsens allmdnna form, principerna Itjr upprdttandet av bokslutet samt
de uppskattningar som ledningen gjort vid upprdttandet av

kar

Styrelsens och verkstdllande direkttirens
ansvar
Styrelsen och verkstillande direktoren ansvarar for upprdttan-

pi

revisorns omdome och bedcimning av risken lor att
bokslutet innehiller en vdsentlig felaktighet p5. grund av oesig

pl

det av bokslutet och verksamhetsberittelsen och ltir att dessa
ger riktiga och tillrickliga uppgifter enligt de bestimmelser

bokslutet.

och loreskrifter om upprdttande av bokslut och verksamhetsber6ttelse som gdller i Finland. Styrelsen ansvarar for att till-

i

synen av bokloringen och medelslorvaltningen d,r ordnad

pi

behorigt sdtt och verkstdllande direktoren ansvarar f-or att
boklbringen dr lagenlig och att medelslorvaltningen har ordnats pi ett betryggande sdtt.

Revisionen har utlorts i enlighet med god revisionssed
Finland. Enligt vir mening har vi utlort tillrzickligt med

lor dndamilet tilldmpliga granskningsitgirder lor virt utlitande.

Utl&tande
Enligt

vir

mening ger bokslutet och verksamhetsberdttelsen

riktiga och tillrdckliga uppgilter om resultatet av Pensions-

Revisorns skyldigheter

skyddscentralens verksamhet och dess ekonomiska stdllning

Revisorn skall utltira revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgiende frin detta ge ett utlitande om bokslutet
och verksamhetsberittelsen. God revisionssed {-orutsatter att
yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och
utlors siL att man uppnir en rimlig sdkerhet om att bokslutet
och verksamhetsberittelsen inte innehiller vdsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkstdllande di-

i enlighet med

rektoren har handlat enligt lagen om Pensionsskyddscentralen.
Med revisionsitgdrderna vill man lorsikra sig om att de

belopp och den ovriga information som ingir i bokslutet och
verksamhetsberdttelsen iir riktiga. Valet av itg6rder grundar

de bestzimmelser rlch foreskrifter om upprittande av bokslut och verksamhetsberdttelse som gdller i

Finland. Uppgifterna i verksamhetsberittelsen
med uppgifterna i bokslutet.

ir

lorenliga

Helsingfors den l5 april2010.

Deloitte & Touche Oy
CGR-samfund

Hannu T, Koskinen
CGR
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Styrelsen 2009
Ordinarie medlemmar

Personliga suppleanter

Ordforande, medicine och kirurgie doktor Kari Puro
Vice ordforande, verkstillande direktor Markku Kauppinen till '10.12.2009
Vice ordforande, avdelningschef Leo Suomaa, social- och hdlsovirdsministeriet frSn 10.12.2009
Representa nter ftir arbetsgivarna
Juridisk direktor Lasse Laatunen, Finlands Niiringsliv
Expert Vesa Rantahalvari, Finlands Ndringsliv

Expert Johan Astrom, Finlands Ndringsliv

EK

Expert Markus Aimala, Finlands Ndringsliv

EK

Direktor Risto Alanko, Teknologiindustrin rf
Generaldirektor Timo Laitinen, Statskontoret

EK
EK

Juridiskt ombud Hannu Rautiainen, Finlands Niiringsliv EK
Konsultative tjenstemannen Erik Stromberg, Finansministeriet Kommunavdelningen

Representa nter f<ir arbetstagarna
Chef for arbetspensions- och arbetskarridrsdrenden Kaija Kallinen,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf
Jurist Keijo Karhumaa,

Forbundet for den offentliga sektorn och viilfiirdsomridena JHL rf

Direktor Markku Salomaa, Tjdnstemannaorganisationen STTK rf
Jurist Jarmo Pat;ri, AKAVA

Representant f6r

la

Programchef Sinikka Nriiitsaari,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf
Chefen for utredning och samhdllspolitik llkka Alava,
Forbundet for den offentliga sektorn och vdlfdrdsomridena
Jurist Keijo Tarnanen, Forbundet for den offentliga sektorn
och viilfdrdsomridena JHL rt frAn7.12.2009
lurist Heli Puura, Tjdnstemannaorganisationen STTK rf
Verksamhetsledare Jorma Tilander, Finlands Juristforbund

..JHL

rf till 7.12.2009

ntbruksftireta garna

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

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

Representant ftir f<iretagarna
Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland rf

.Juridiskt ombud OutiTdhtinen, Foretagarna i Finland rf

Ovriga medlemmar
Bitridande avdelningschef, forsdkringsridet Matti Toiviainen + 25.6.2009,
Social- och hiilsov6rdsministeriet
Vice verkstil lande direktor Eija Lehto-Ka

nn

isto,

Kommunernas pensionsforsdkring frAn 7.1 2.2009
Direktor Eija Kaipainen-Perttula,
Omsesidiga arbetspensionsforsdkringsbolaget Varma
Vice verkstiillande direktor Jaakko Tuomikoski,
Omsesidiga Pensionsforsiikringsbolaget lmarinen

Vice verkstdllande direktor

EUa Lehto-Kannisto,
Kommunernas pensionsforsdkring till 7. 1 2.2009
Direktor for juridiska iirenden Anne Periilehto-Virkkala,
Kommunernas pensionsforsiikring f rln 7 .12.2009
Direktor Hannu Parviainen, 0msesidiga Pensionsfdrs5kringsbolaget Tapiola

Verkst2illande direktor Lasse Heinio, Omsesidiga fors;ikringsbolaget Pensions-Fennia

I

Sekreterare
Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

Deloitte &Touche Oy

Revisorer 2009
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2009

Representantskapet 2009
suppleanter

Ordinarie medlemmar

ni n gschef Ka ri Viil

Ordfora nde, statssekreterare Terttu Savolai nen,

Vice ordforande, avdel

social- och hdlsovSrdsministeriet
Vice ordforande, budgetrAdet Tuomas Sukselainen, fi nansministeriet

social- och hiilsovSrdsmi nisteriet

i

maki,

Regeringsridet Kirsi Seppdli, Finansministeriet

Representanter f<ir arbetsgivarna
Verkst5l lande d irektor Saka ri

Ta

m

Verkstiillande direktor, bergsridet Juha Rantanen, Outokumpu Abp
Koncernchef Ole Johansson, Wdrtsilii Oyj Abp

minen, Rautaruu kki Abp

Vice styrelseordforande lr4arjo Raitavuo, Ensto OylEM Group Oy
Direktor Jukka Ahtela, Finlands Niiringsliv EK

Verkstiillande direktorTeija Andersen, Fazer Amica Oy
Verkstiillande direktor Magnus Bargum, Algol-koncernen

Verkstdllande direktor Merru Tuliara, Henkildstopalveluyritysten Liitto ry
Bitriidande direktor Eeva-Liisa lnkeroinen, Finlands Niiringsliv EK

Verkstiillande direktor Satu Huber, Finansbranschens Centralforbund rf
Arbetsmarknadsjurist Marja lsomiiki, fi nansministeriet

Arbetsmarknadsdirektor Teuvo Metsiipelto, vice ordforande
Bitrddande forhandlingschef Pirkko Leivo, Kommunala arbetsmarknadsverket

Arbetsmarknadsjurist Lauri Niinylii, Kommunala arbetsmarknadsverket

Representanter ftir arbetstagarna
Arbetsloshetskassans direktor Seppo Niininen,

Styrelsens vice ordforande Matti Huutola,
Finska Fackforbundens Centralorganisation FFC

Byggnadsbranschens arbetsloshetskassa
Fdrbundssekreterare Juhani Salmela, Bil- och Transportbranschens

rf

Arbetarforbund AKT rf

Ordf0rande Kalevi Vanhala,TrS- och specialbranschernas forbund rf
Ordf6rande Ann Selin, Servicebranschens fackforbund PAItzI rf
Ekonom MikkoTuominen, Finlands Sjomans-Union FS-U rf

Organisationssekreterare Matti Makele, Metallarbetarnas Forbund rf
Arbetsloshetskassans direktorTarja Vallinheimo, Finlands Livsmedelsarbetareforbund FLF rf

Ordforande Mikko Mienpiid,Tjiinstemannaorganisationen FTFC rf
Ordforande Merja Ailus, Offentliga och privata sektorns funktionirsfdrbund JYTY
Ordforande Matti Viljanen, Akava rf

Direktor Leila Kostiainen, Tjanstemannaorganisationen FTFC rf
Ordforande Antti Palola, Lontagarorganisationen Pardia rf
Verkstillande direktOr Salla Luomanmiiki, Akavas Specialorganisationer rf

Representanter f<ir lantbruksfiiretagarna
MTK rf
.,ordbrukare Eero lsomaa, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK rf Husmor Anne Kylmiiniemi, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter
rf
MTK
skogsbruksproducenter
f6r
lantoch
Harju,
Centralforbundet
Kyosti
rf
.Jordbrukare
MTK
HusmorTerttu Mielikiiinen, Centralforbundetfor lant- och skogsbruksproducenter
SLC rf
centralforbund
lantbruksproducenternas
Helena
Algars,Svenska
Vicehiiradshdvding
rf
SLC
centraiforbund
lantbruksproducenternas
Falck,
Svenska
Ordforande Holger

Representanter f6r ftiretagarna
Juridiskt ombud OutiTahtinen, Foretagarna i Finland rf
Nationalekonom Harri Hietala, Foretagarna i Finland rf

Juridiskt ombud RistoTuominen, Fdretagarna i Finland rf
Juridiskt ombud Anja Tuomola Foretagarna i Finland rf

Representanter fiir pensionsftirsikringsbolagen
Juridisk direktor Pirkko Auvinen, Omsesidiga pensionsforsiikringsbolaget llmarinen
Aktuariedirektor Pasi Mustonen, Omsesidiga arbetspensionsforsiikringsbolaget Varma
Verkstiillande direktor Kalevi HemilS,0msesidiga pensionsf6rsdkringsbolaget ETERA
Verkstdllande direktdr Jan-Erik Stenman, Pensionsforsiikringsaktiebolaget Veritas

PensionsdirektorTimo Aro, Omsesidiga pensionsforsiikringsbolaget llmarinen
Chefekonom Katja Bjerstedt, 0msesidiga arbetspensionsforsdkringsbolaget Varma
Vice verkstiillande direktor Keijo Kouvonen, Omsesidiga PensionsforsiikringsbolagetTapiola
Direktor Mani Carp6n, 0msesidiga forsdkringsbolaget Pensions-Fennia
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Representant frir fiirsikringskassorna
Verkstillande direktdr Kari Puustinen, Liikennepalvelualojen Elikekassa Viabek

Verktillande direhor Kari Joutsa, Apotekens Pensionskassa

Representant ftir pensionsstiftelserna
Verkstdllande direktor Harri Lemmetti, Rundradions pensionsstiftelse

Ombud Anu Kallio, Nokias Pensionsstiftelse

Representanter f<ir <ivriga pensionsanstalter
Verkstdllande direktor PSivi Huotari, Lantbruksforetagarnas

pensionsanstalt

Verkstdllande direktor Helena Jaatinen, Sjomanspensionskassan

Representanter ftir pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn
Planeringsdirektor Jari Sokka, Kommunernas pensionsforsiikring
Ecklesiastikridet Leena Rantanen, Kyrkans centralfond

ByrAchef Jaana Kekdl6inen, Statskontoret
Vicehiiradshovding Anton Mdkelii, Finlands Banks pensionsanstalt

Sekreterare
Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

Fciretagarnas delegation 2009
Ordforande, verkstSllande direktor Jukka Rantala, Pensionsskyddscentralen

. Vice

ordforande, avdelningschef Markku Sirvio, Pensionsskyddscentralen

Medlemmar

Personlig suppleant

Expert Vesa Rantahalvari

Expert Johan Astrom
Verkstdllande direktor Aulis Laaksonen
Verkstdllande direktor Kauko Agren
Verkstdllande direktor Heikki Kiiiiriziinen
Verkstiillande direktor YrjO Gorski
Verksamhetsledare Mika Ronkk6

Verkstillande direkt6r Ensio Romo

luridiskt ombud Outi Ghtinen
Verkstiillande direktdr Markku Halonen
Verkstdllande direktor Tiina Oksala
Verkstallande direktor Arja Tammi

Arbetsmarknadsdirektor Eero Lindstrom
Verksamhetsledare Arja Laurila

Verkstiillande direktor Karri Nieminen

OrdforandeTimo Juntti
Verkstillande direktor Aino Hiinninen

lntressebevakningsdirektor Markku Kojo
Ordforande Ahti Myllys
Marknadsdirektor Ari Jaatinen

Generalsekreterare Markku Yl6nen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verksamhetsledare Matti Poyry
Taxiforetagare Jari Lem metyinen
Direktor Hannu Tarvonen

OverlSkare Maarit Gockel
Verkstdllande direktor Kari Joutsa

Utredningsman Kimmo Kemppainen
Verkstiillande direktor Kari Puustinen

Verksamhetsledare PSivi Liedes

Sekreterare
Avdelningschef Mikko Pellinen, Pensionsskyddscentralen
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Suppleanter
Ordforande, verkstiil lande

d

irektor Jukka Rantala

Vice ordf6rande, direktor Riitta Korpiluoma

Avdelningschef Markku Sirvio
nspektionschef Matti Ruotanen
I

Medlemmar
Expert Vesa Rantahalvari

Expert Johan Astrom

Arbetsmarknadsdirektor Eero Lindstrom
Vicehdradshovding Tuomas Ruohonen
ll ordforande Kyosti Suokas

Jurist Pauliina llmivalta

Jurist Mikko Vartiainen
Jurist Heli Puura

Direktor Risto Suominen
Enhetschef Leena Lojander
Direktor Matti Carp6n
Avdelningschef Markku Riikonen
Vice verkstiillande direkt6r Keijo Kouvonen
Avdelningschef Tiina Gronqvist
Bolagsjurist Kaisa Forsstrom

Bitriidande direktdr Juha Hakkarainen

VicehSradshovdning Paavo Mattila
Forvaltn ngsdirektor Titu Jdrven ranta
Jurist Jarmo Pateri
Social- och halsopolitisk expert Riitta Tyolajarvi
i

.Juridiskt

ombud Janne Makkula

Enhetschef Harri Hakulinen

Planeringsdirektor Mika Ahonen
Chef for specialinkassogruppen .Jouni Kiviniemi

Bitriidande direktor Markus Savolainen
Esa Vilkman
Vice verkstdllande direktor Margolit Soderholm
Verkstiillade direktor Pekka Kantanen
Jurist

Pensionsskyddscentralens arsredovisning 2009 4l

Pensionsskyddscentralens organisation 2009
REPRESENTANTSKAPET
STYRELSEN

Verkstdllande direkt6r Jukka Rantala

Direkttir

Direkt6r

Direkttir

Riitta Korpiluoma

Hannu Uusitalo

Katri Raatikainen
.

Avdelningen for

. Personal- och utbildningsavdelningen

. Administrativa

.

. Planeringsavdelningen

. lT-avdelningen

. Ridgivningsavdelningen

. Statistikavdelningen

. Enheten for

. Avdelningen for utldndska

. Forskningsavdelningen

Juridiska avdelningen

I

nformationsd i rekttir
Kati Kalliomdki-)

. lnformationsavdelningen

reg istertjii nster

avdelningen

utvecklingsstod

pensionsiirenden
. Overvakningsavdelningen
.)Fr.o.m

1.5.2009.
Reijo Ollikainen utnamndes till

direktor for samhdllskontakter
och rapporterar tlll verkstiillande
direkt6ren.

Kundorienteringen blev synlig i ornorganiseringar
kundut- terad kommunikation, som i 6nnu hrigre grad rin tidibildnings- och personaluwecklingsteamen ihop till en gare riktar informationen utgiende frin milgrupperuwecklings- och utbildningsenhet. Genom omorgani- nas behov. Genom det efterstrdvas ocksi en j6mnare
seringen eflektiverades koordinationen av och informa- lordelning av arbetsuppgifterna.

Pi personal- och utbildningsavdelningen

slogs

tionen om den interna och den externa utbildningen.
Den syftade ocksi till mingsidigare befattningsbeskrivningar och en mer flexibel hantering av arbetsuppgifterna. Informationsavdelningen fringick det tidigare
verktygsorienterade sittet att organisera arbetet. Tvi
team har slagits ihop till en enhet ftir milgruppsorien-

Pi registertjinstavdelningen indelades informationstjlnstteamet i tvi enheter. Pi grund av de pigiende ITrelormerna hade arbetsmdngden blivit lor stor ltir bara
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en chef. Nu indelas uppgifterna i pensionsutdrags- och

myndighetsutdragstjinster samt Itirvdrvsarbets{tirtecknings-, Yhella-grinsyte- och Yhella-tjinster.

Vflrderingar
Blickar rnodigt rnot frarntiden
Vi bygger upp framtiden
tve c k r i n s s m oj s h ete r'

u

ri

pi

basis av fakta. Vi tar emot utmaningar och
oc h e n s a s e ra d e oc h

!:g: ir,"H"1"::l[:l'

*

Virra tjiinster motsvarar kundens behov
Vi ger pilitlig information i en form som 5r forst6elig. Vi betjiinar snabbt och flexibelt.
Vi utvecklar v6ra tjinster med tanke pii framtiden tillsammans med v6ra kunder.

Vi utvecklar oss sjilva och vfi.r arbetsplats
Vi vdrdesiitter v6rt eget och andras arbete och f5r samarbetet att lopa smidigt. Vi
anser ansvar och dmsesidigt fortroende vara viktiga i ledarskapet. Vi utvecklar v5r

kompetens kontinuerligt.

