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Verksamhetsberättelse 2020

Omvärlden

År 2020 blev på många sätt mycket exceptionellt 
på grund av coronaviruspandemin, åtgärderna 
för att begränsa den och recessionen i den inter-
nationella ekonomin. Finlands ekonomi uppskat-
tas ha krympt med ca 3 procent år 2020. Produk-
tionsfallet blev alltså mindre i Finland än i de 
flesta andra industriländer. Undantagssituatio-
nen försvagade sysselsättningen i synnerhet 
inom servicebranscherna och sysselsättnings-
graden minskade med en dryg procentenhet. 
Trots det försvagade sysselsättningsläget 
utvecklades sysselsättningsgraden i äldre 
åldersgrupper gynnsamt och sysselsättningen 
bland personer som fyllt 60 år förbättrades. 
Lönesumman i samhällsekonomin minskade 
med en knapp procentenhet från året innan. 

Arbetsmarknadsorganisationerna avtalade på 
våren om att arbetspensionsavgiften för arbets-
givare inom den privata sektorn tillfälligt skulle 
sänkas med 2,6 procentenheter för den senare 
hälften av året. Syftet med åtgärden var att 
stödja företagens möjligheter att sysselsätta. 
Avgiftssänkningen minskade arbetspensions-
premieinkomsten med ca en miljard euro. 
Avgiftssänkningen återinsamlas i form av en 
höjd arbetspensionsavgift åren 2022-2025. 

Utbrottet av coronakrisen i början av året ledde 
till en början till en ökad ekonomisk osäkerhet 
och en brant nedgång i aktiekurserna under det 
första kvartalet. Nedgången försvagade pen-
sionsanstalternas solvens avsevärt. Centralban-
kernas och staternas omfattande stimulansåt-
gärder vände dock aktiekurserna uppåt under 
våren, och till slut blev avkastningen på arbets-
pensionsmedlen under hela året god och pen-
sionsanstalternas genomsnittliga solvens åter-
ställdes till samma nivå som i slutet av året 
innan.

Regeringen inledde omfattande stöd- och stimu-
lansåtgärder på grund av coronakrisen. Företag 
och kommuner beviljades rikligt med stöd för att 
trygga sysselsättningen och utkomstskyddet för 
arbetslösa förbättrades genom att karensreg-
lerna mildrades. Trots krisen eftersträvade reger-
ingen också att förverkliga mål som finns i reger-
ingsprogrammet. Kommittén för social trygghet 
inledde sitt arbete och mot slutet av året fattade 
regeringen ett beslut om att tilläggsdagarna 
med utkomstskydd för arbetslösa skulle avskaf-
fas fram till år 2025.  

Nativitetssänkningen som fortgått nästan ett 
årtionde avstannade under år 2020. Antalet 

födda ökade litet från året innan. Till följd av 
coronaepidemin ökade nettoinvandringen till 
Finland. Fenomenet berodde närmast på att 
många finländare som bott utomlands återvände 
på grund av sjukdomsläget och utvandringen 
minskade. 

Åldersgränsen för ålderspension höjdes till 63 år 
och 9 månader för dem som är födda år 1957. 
Under året gick 42 000 personer i ålderspension, 
vilket var 2 400 färre än året innan. Invalidpen-
sionerade blev 19 000 personer, dvs. antalet 
nya invalidpensionstagare minskade med sex 
procent från året innan. Under år 2020 började 
14 000 personer ta ut partiell ålderspension, vil-
ket innebar en ökning med ca fem procent från 
året innan. Den förväntade pensioneringsåldern 
för 25-åringar, som är ett centralt pensionspoli-
tiskt mål, steg till 61,9 år. Förändringen var 0,4 
år och kan betraktas som exceptionellt stor. 

Pensionsskyddscentralens 
verksamhet

År 2020 var det fjärde året då Pensions-
skyddscentralens strategi för åren 2017–2021 

”Klarspråk om pensionerna, tjänster som träffar 
rätt” verkställdes. 
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Utvärdering och utveckling av 
pensionsskyddet

I fråga om de strategiska målen för utvärdering 
och utvecklingen har man enligt mätarna fram-
skridit enligt målen. Information som Pensions-
skyddscentralen producerar anlitas allt mer och 
kunderna och intressegrupperna är mycket 
nöjda.

För utvecklingen av pensionsskyddet gjordes rik-
ligt med olika utredningsarbeten, beräkningar 
och promemorior för samhällsaktörernas behov. 
Pensionsskyddscentralen producerade material 
för arbetsmarknadsorganisationerna, pensions-
förhandlingsgruppen och de som bereder sys-
selsättningspolitiken. Arbetsgruppen som bere-
der en sammanslagning av pensionssystemet för 
den privata sektorn och det kommunala pen-
sionssystemet fortgick med sitt arbete och Pen-
sionsskyddscentralen producerade en stor 
mängd beräkningar och utredningar för arbets-
gruppens bruk. Pensionsskyddscentralen med-
verkade också i lagberedningen för en familje-
pensionsreform och en lineär modell för delinva-
lidpensionen. En ny FöPL-arbetsgrupp inledde 
sitt arbete och Pensionsskyddscentralen utförde 
bakgrundsarbeten för den.

Kommunikationen om forsknings- och 
sakkunniginformation fortsatte i många kanaler. 
Webbplatsen Etk.fi byggdes om i juni och antalet 
besök ökade med 4 procent till 680 000 på 
årsnivå. 

Det sammanlagda antalet medieträffar om Pen-
sionsskyddscentralen minskade med 28 procent 
från året innan, men uppmärksamhetsvärdet, 
dvs. synligheten per artikel, ökade. Coronanyhe-
terna upptog spaltutrymme av andra nyheter i 
synnerhet under våren. 

Pensionsskyddscentralens undersökningar 
publicerades i egna serier och forskningsartik-
lar i vetenskapliga och andra tidskrifter. De 
publicerades fortsättningsvis också internatio-
nellt. Forskningsresultat presenterades också i 
bloggen på Etk.fi och i tidskrifterna Työeläke 
och Arbetspension. Det totala antalet besökare 
på bloggen ökade med 71 procent och på e-tid-
skriften Työeläke med 38 procent.  Antalet föl-
jare på sociala medier och antalet visningar av 
publikationer äkade också.  

Verkställigheten av pensionsskyddet

Övervakningen med hjälp av inkomstregistret 
utvecklades vidare. Det är fortfarande förknippat 
med utmaningar att utnyttja uppgifterna i 
inkomstregistret. Det gick inte att genomföra 
likadan ArPL-massövervakning som tidigare, och 
mängden utredda oförsäkrade löner var betyd-
ligt mindre år 2020 än året innan, vilket var för-
väntat. Vid FöPL-övervakningen beaktades pan-
demisituationen, men som helhet gick övervak-
ningen på samma sätt som tidigare år.  
Specifikationerna för övervakningen av Ab- 
aktieägare sköts upp till följande år. I samband 
med ArPL-övervakningen utreddes nya samar-

betsformer bl.a. med Enheten för utredning av 
grå ekonomi.

EESSI (elektroniskt system för utbyte av social-
försäkringsuppgifter inom EU) togs i bruk på 
hösten i två faser efter flera års beredning och 
används nu inom hela arbetspensionssektorn. 
Uppskattningsvis kommer mer än 570 000  
EESSI-meddelanden om pensionsärenden att 
röra sig i Finland på årsnivå. Pensions-
skyddscentralen har i hög grad automatiserat 
sina egna EESSI-processer i fråga om utländska 
pensionansökningar och intyg till utsända 
arbetstagare. Som stöd vid ibruktagningen tog 
Pensionsskyddscentralen fram rikligt med 
utbildnings- och instruktionsmaterial. Olika slag 
av utredningar sysselsatte Pensionsskyddscen-
tralens sakkunniga såväl före som efter ibruk-
tagningen.

I samarbete med Arek Oy och pensionsanstal-
terna fortsatte förberedandet av en totalreform 
av utdragstjänsterna. Från och med maj 2021 
produceras också utdrag till myndigheter med 
nya tjänster.

Verksamheten i Pensionsskyddscentralens 
gemensamma kundtjänst utvecklades utgående 
från en utvärdering som gjordes år 2019. Före-
mål för utveckling var delaktiggörandet, infor-
mationsgången, bemötandet av kunderna och 
kvaliteteten samt definition av exceptionella 
situationer och ansvarsfördelningen kring dem. 
År 2020 beslöt man att grunda en ny avdelning 
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för utlandstjänster, som sköter uppgifter som 
den juridiska avdelningen och avdelningen för 
utländska pensionsärenden tidigare ansvarade 
för. Den nya avdelningen ansvarar i fortsätt-
ningen för utländska pensionsansökningar, för-
säkring av utlandsarbete, kundtjänst samt pen-
sionsberäkning och -rådgivning i hemlandet. 
Efter ändringen ansvarar juridiska avdelningen 
tydligare än förr för Pensionsskyddscentralens 
juridiska tjänster.

Medborgarkommunikationen om grunderna för 
arbetspensionsskyddet fortgick i olika kanaler. 
Besöken på webbplatsen Arbetspension.fi 
ökade med 6 procent från året innan, till ca 1,7 
miljoner. Pensionsräknaren och arbetspensions-
utdraget är de populäraste tjänsterna på webb-
platsen. En ny räknare för partiell ålderspension 
utvecklades under berättelseåret.  

Pensionsskyddscentralen deltog i debatten om 
pensionsskyddet genom insändarspalter i 
medier och genom sociala medier, intervjuer i 
medier och anföranden. På hösten producerades 
podcasten Eläkekomitea (Pensionskommittén). 
Mot slutet av året genomfördes också en kam-
panj med rubriken Työeläke tekijäänsä kiittää på 
nätet, i radion och i tidskrifter.

Planeringen av Pensionsskyddscentralens nya 
kontor i Fiskehamnens Campus framskred enligt 
tidsplanen och flytten till det nya aktivitetsba-
serade kontoret kunde genomföras i slutet av 
året. 

I den interna kommunikationen betonades för-
beredelserna inför flytten, strategiarbetet, 
corona och bytet av intranätplattform.

Den ekonomiska utvecklingen

Pensionsskyddscentralen tar ut verksamhetsba-
serade serviceavgifter för tjänster som den pro-
ducerar. Till den del som de serviceavgifter för 
olika funktioner och andra intäkter som Pen-
sionsskyddscentralen får inte räcker till för att 
täcka kostnaderna, täcks kostnaderna genom 
Pensionsskyddscentralens kostnadsandel som 
pensionsanstalterna samlar in som en del av 
arbetspensionsförsäkringsavgifterna. När kost-
nadsandelen fastställs beaktas tryggandet av 
Pensionsskyddscentralens likviditet.

Med pensionsanstalternas kostnadsandel täck-
tes 38,9 miljoner euro av Pensionsskyddscentra-
lens kostnader för år 2020, vilket var 15,4 miljo-
ner euro mer än år 2019. Nivån på den del som 
täcktes med kostnadsandelen år 2019 var 
exceptionellt låg, eftersom verksamhetskostna-
der täcktes med intäkterna av fastighetsförsälj-
ningen. 

Intäkterna av tjänsteverksamheten var 1,2 miljo-
ner euro. Försäljningen av registertjänster (0,9 
miljoner euro) ökade med 0,1 miljoner euro jäm-
fört med året innan. Övriga intäkter av tjänste-
verksamheten, bl.a. försäljning av utbildnings-
tjänster och sakkunnigarbete, var 0,3 miljoner 
euro, vilket innebar en liten minskning från år 

2019. Mest minskade försäljningen av utbild-
ningstjänster, 0,1 miljoner euro.

Övriga intäkter av tjänsteverksamheten, försälj-
ning av utbildningstjänster och sakkunnigarbete 
var 0,3 miljoner euro.  År 2019 inkluderade 
övriga intäkter en engångspost på 12,3 miljoner 
euro som uppstod genom fastighetsaffären.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 40,5 
miljoner euro. Kostnaderna ökade med 3,0 mil-
joner euro från året innan. 

Kostnaderna för köpta tjänster var samman-
lagt 11,3 miljoner euro. Tjänsterna för arbets-
pensionssektorns gemensamma datasystem 
med korrigeringar var 8,5 miljoner euro, dvs. 
2,9 miljoner euro mer än året innan. Kostna-
derna ökade i synnerhet på grund av införandet 
av EESSI-tjänsterna, en betydande prishöjning 
för registreringen av oavlönade perioder samt 
projektavgiften för myndighetstjänsten. Dess-
utom uppkom oförutsedda kostnader till följd av 
en uppdatering av registeruppgifterna p.g.a. 
sammanslagning av arbetslöshetskassor. Kost-
naderna för Pensionsskyddscentralens egna 
datasystem, 2,4 miljoner euro, och övriga köpta 
tjänster, 0,3 miljoner euro, hölls på samma nivå 
som året innan.

Personalkostnaderna 20,4 miljoner euro hölls på 
samma nivå som året innan. De frivilliga perso-
nalkostnaderna var 0,8 miljoner euro och de 
minskade med 0,3 miljoner euro från året innan. 
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Nyckeltal miljoner euro 2020 2019 2018

Intäkter sammanlagt 40,4 37,4 38,7
Kostnadsandelar 38,9 23,5 37,1
Intäkter av tjänsteverksamheten
   Försäljning av registertjänster 0,9 0,8 0,8
Övriga intäkter av tjänsteverksamheten 0,3 0,4 0,4
Övriga intäkter 0,3 12,7 0,5

Kostnader sammanlagt 40,5 37,5 38,8
Köpta tjänster
   Tjänster för arbetspensionssektorns 
   gemensamma datasystem

8,5 5,6 6,8

   Övriga köpta tjänster 2,7 2,7 3,5

Personalkostnader 20,4 20,4 20,3
Avskrivningar 0,3 0,7 1,3
Övriga kostnader 8,5 8,0 6,8

Finansiella intäkter och kostnader 0,1 0,1 0,2

Kostnadsandelsskuld 10,2 29,8 16,1

Den mest betydande orsaken till att kostnaderna 
minskade var att personalen huvudsakligen 
övergick till distansarbete på grund av corona-
pandemin. Mest minskade kostnaderna för 
arbetsplatsbespisningen, 0,2 miljoner euro.

Förvaltningens ICT-kostnader, 2,4 miljoner euro, 
inbegriper tjänster som behövs som stöd för 
tjänstefunktionerna, t.ex. maskinhalls- och 

kapacitetstjänster och kostnader som hänför sig 
till färdig programvara och datakommunikation. 
Kostnaderna ökade med 0,1 miljoner euro jäm-
fört med året innan.

Kontors- och fastighetskostnaderna var 3,9 mil-
joner euro och de ökade med 1,3 miljoner euro 
jämfört med året innan. I motsats till året innan 
verkade Pensionsskyddscentralen hela året 

2020 i hyrda lokaliteter. 

Avskrivningarna på anläggningstillgångar var 
0,3 miljoner euro. De minskade med 0,4 miljoner 
euro från året innan. I avskrivningarna under 
jämförelseåret ingick ett halvt års avskrivning för 
kontorshuset som såldes år 2019. 

Investeringar gjordes sammanlagt för 1,4 miljo-
ner euro och de hänförde sig huvudsakligen till 
anskaffningar för det nya kontoret som togs i 
bruk i början av år 2021. Anskaffningarna gällde 
kontorsmöbler (0,7 miljoner euro), kontorsma-
skiner (0,5 miljoner euro) och övriga inventarier 
(0,2 miljoner euro). Avskrivningarna på en stor 
del av de anläggningstillgångar som anskaffats 
år 2020 börjar år 2021 när det nya kontoret har 
börjat tas i bruk.

De finansiella intäkterna (0,1 mn euro) bestod 
huvudsakligen av ränta på ett delägarlån till 
Arek Oy. De finansiella intäkterna minskade från 
året innan. 

Pensionsskyddscentralens kostnadsandelsskuld, 
dvs. den oanvända delen av de kostnadsandelar 
som pensionsanstalterna betalat till Pensions-
skyddscentralen, var 10,2 miljoner euro i slutet 
av år 2020. Kostnadsandelsskulden minskade 
planenligt med 19,5 miljoner euro från året 
innan, eftersom överskottet som bildats under 
tidigare år användes till att täcka kostnader. 
Skulderna till leverantörer, 3,0 miljoner euro, var 
1,4 miljoner större än året innan, huvudsakligen 
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beroende på anskaffningar till det nya kontoret 
nära årets slut. De finansiella tillgångarna upp-
gick i slutet av år 2020 till 13,4 miljoner euro. 
Likviditeten hölls god hela året.

Ledning

Direktören med ansvar för Pensionsskyddscen-
tralens juridiska ärenden Heli Backman övergick 
till social- och hälsovårdsministeriet 1.5.2020. 
Till hennes efterträdare utnämnde styrelsen juris 
kandidat Karoliina Kiuru fr.o.m. 3.8.2020. 

Personal

Antalet stadigvarande befattningar på Pensions-
skyddscentralen vid årets slut är något lägre än i 
personalutsikterna för strategiperioden. Det 
genomsnittliga antalet anställda på Pensions-
skyddscentralen minskade med 7 personer från 
året innan. 

Pensionsskyddscentralens personalantal i genom-
snitt samt löner och arvoden

År Personal Löner och arvoden
(1 000 €)

2020 322 17 290
2019 329 17 065 
2018 331 16 914

Vid utgången av år 2020 arbetade 313 personer 
på Pensionsskyddscentralen. Av dem var 94,5 
procent stadigvarande anställda. Kvinnornas 

andel var 77 procent. Av personalen hade 73 
procent avlagt högskoleexamen.

Under år 2020 gick 16 personer i ålderspension. 
De hade ett långt arbetsliv bakom sig: de som 
gick i pension var i medeltal 65 år gamla och 
hade arbetat 36 år på PSC.

Coronaåret förändrade sätten att arbeta  

Till följd av coronarestriktionerna i samhället 
övergick Pensionsskyddscentralen i stor 
utsträckning till distansarbete i mars. Persona-
len tog raskt till sig de nya arbetssätten och 
arbetet löpte bra under året trots undantagsför-
hållandena.

För att stöda personalen med att orka i distans-
arbetet gjordes arbetstidsarrangemangen flexi-
blare och personalen gavs möjligheter att ta 
hem arbetsredskap från kontoret. Distansarbe-
tets konsekvenser för personalen kartlades med 
enkäter.  Undantagstiden och de vidtagna åtgär-
derna syntes som en avsevärt minskad frånvaro: 
år 2020 var sjukfrånvaron 1,84 procent.  

Mot en ny arbetsmiljö

Rekommendationen om distansarbete gjorde 
det besvärligare att delaktiggöra personalen i 
Pensionsskyddscentralens sedan länge förbe-
redda flyttning, men kontorsprojektet framskred 
bra och inom tidsplanen trots omständigheterna. 
I samband med beredningen av det nya kontoret 

beslöt man att bevara Pensionsskyddscentra-
lens egen företagshälsovårdsstation och 
erbjuda företagshälsovårdstjänster som motsva-
rar de gamla i det nya kontoret.  

I samband med flytten till det nya kontoret revi-
derades personalförmånerna genom att ta i bruk 
ett riktat betalmedel genom vilket förmånerna 
erbjuds. Lunchförmånen byggdes ut med en 
elektronisk lunchsedel som betjänar distansar-
betet bättre. Personalförmånerna komplettera-
des dessutom med en ny pendlingsförmån.

Som en del av kollektivavtalet tog Pensions-
skyddscentralen 1.4.2020 i bruk ett nytt avlö-
ningssystem. Avlöningssystemet bygger på Korn 
Ferrys Hay-system och en befattningsfamiljemo-
dell som skräddarsytts för Pensionsskyddscen-
tralen. I det nya avlöningssystemet betonas att 
lönen ska vara rättvis i förhållande till kravnivån i 
arbetet och individens arbetsprestation och kon-
kurrenskraftig i förhållande till marknadslönerna.

Riskhantering

Riskanalyser gjordes i samband med resultatpla-
neringen på alla avdelningar och i ledningen. 
Riskerna bedömdes med tanke på både de stra-
tegiska målen och tjänsteverksamhetens mål. 

I samband med resultatrapporteringen rapporte-
rades också riskutvecklingen under året och 
utfallna oförutsedda risker. Några identifierade 
nyckelrisker utföll år 2019. 
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Det andra ibruktagandet av EESSI som gällde 
pensioner måste skjutas upp ytterligare från 
oktober till december på grund av det stora anta-
let fel och utredningsbehov som förekommit vid 
det första ibruktagandet. På så sätt kunde ett 
lyckat ibruktagande i december säkerställas.

På grund av problem med inkomstregistret och 
PSC-gränsytan är handläggningen av enskilda 
ärenden i övervakningen långsam och det före-
kommer fortfarande prestandaproblem vid 
behandlingen av större material. Mängden oför-
säkrade ArPL-löner som utreddes var betydligt 
mindre än året innan. Orsaken är att man inte 
längre kan jämföra alla ArPL-arbetsgivares  
skatteuppgifter på årsnivå med ArPL-lönerna.

Pensionsskyddscentralens verksamhet förutsät-
ter en fungerade digital omgivning. För att 
trygga kontinuiteten fästes uppmärksamhet vid 
risker som berör cybersäkerheten. Cybersäker-
heten och datasäkerheten ombesörjdes utgå-
ende från en aktuell läges- och hotbild och risk-
hantering. 

De tekniska skydden och förmågan att observera 
avvikelser förbättrades genom tillämpning av 
bästa tillvägagångssätt och praktiker. Brister 
och sårbarheter i cybersäkerheten söktes med 
automatiserad skanning, auditeringar och 
övningar samt riskkartläggning av köpta tjänster. 

Man reagerade med tillbörligt allvar på de obser-
vationer som gjordes. Avvikelserna upptäcktes i 

regel med hjälp av övervakningssystemen. Bety-
dande avvikelser undveks och det observerades 
inga tecken på att framgångsrika attacker.

Framtidsutsikter

Allmänna utsikter

Utsikterna för världsekonomins utveckling är 
fortfarande osäkra på grund av coronapandemin. 
Det är dock möjligt att pandemin tack vare vacci-
nering lägger sig före slutet av året. De ekono-
miska prognoserna visar på ekonomisk åter-
hämtning och i USA och Europa stöds ekono-
miernas utveckling av en kraftig stimulanspolitik. 
Också i Finland kommer det att föras en stimule-
rande ekonomisk politik åtminstone år 2021.  

Exporten och sysselsättningen kan under år 
2021 återhämta sig till samma nivå som år 2019 
i Finland. Efter coronakrisen består dock en ökad 
offentlig skuld. Tills vidare är det oklart hur stora 
anpassningsbehov krisen kommer att medföra 
för de offentliga finanserna. Bedömningarna av 
de offentliga finanserna förutspår ett anpass-
ningsbehov, och det anses vara nödvändigt med 
nya åtgärder som stärker sysselsättningen och 
tillväxtpotentialen. 

Coronakrisen och aktiekursernas kraftiga sväng-
ningar år 2020 hotade arbetspensionssystemets 
stabilitet, men den snabba återhämtningen i 
ekonomin rättade snabbt till situationen. Pen-
sionsfonderna blev större än året innan och pen-

sionsanstalternas solvens återställdes på en god 
nivå. De närmaste årens utveckling ter sig stabil, 
även om det är svårt att förutspå utvecklingen 
på placeringsmarknaden.

Den mest betydande långsiktiga utmaningen för 
arbetspensionssystemet för närvarande hänger 
ihop med befolkningsutvecklingen. Statistikcen-
tralens befolkningsprognos utgår från att den 
låga nativiteten under de senaste åren fortsätter 
oförändrad.  Om nativiteten hålls låg, kommer 
antalet befolkning i arbetsför ålder och i arbete 
att minska, och arbetspensionernas långsiktiga 
finansiella hållbarhet är utsatt för större tryck än 
tidigare. Det verkar emellertid som om det höll 
på att ske en liten positiv vändning i födseltalen. 
Den nya befolkningsprognos som ska offentlig-
göras mot slutet av år 2021 kan därför förändra 
pensionssystemets utsikter i någon mån.

Pensionsutgiften kommer fortsättningsvis att 
öka, även om den för 2020 års del var litet lång-
sammare än förutspåtts. Sysselsättningsutveck-
lingen bland äldre personer har varit positiv och 
pensioneringarna har senarelagts. I ljuset av 
denna utveckling är det sannolikt att trenderna 
fortsätter och att det mål som i arbetspensions-
reformen sattes för pensioneringsålderns 
utveckling kommer att nås. 

Pensionsskyddscentralens utsikter

Under det sista året av Pensionsskyddscentra-
lens strategiperiod ligger tyngdpunkterna på 
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verkställigheten, uppföljningen och utvärde-
ringen av arbetspensionsreformen, ökad känne-
dom om pensionsskyddet, stödet för gemen-
samma mål och beslut inom arbetspensionssek-
torn och utvecklingen av 
Pensionsskyddscentralens och arbetspensions-
sektorns gemensamma tjänster.

År 2021 fortgår utredningen och beredningen av 
flera betydande lagändringar. Pensions-
skyddscentralen bedömer utvecklingsplanerna 
bl.a. för en sammanslagning av det privata och 
det kommunala pensionssystemet och FöPL ur 
både pensionsskyddets och verkställighetens 
synvinkel.  Dessutom utreds om pension som 
intjänas för s.k. oavlönade perioder beräknas 
utifrån uppgifterna i inkomstregistret.

Arbetet med gemensamma datasystem fortsät-
ter. Verksamheten på den nya avdelningen för 
utlandstjänster ska befästas så att den blir smi-
dig. Utvecklingen av övervakningen som bygger 
på inkomstregistret, ArPL-massövervakningen 
och FöPL-övervakningen fortsätter. 

Hur väl de nya lokaliteterna fungerar kommer 
man åt att testa ordentligt i praktiken först när 
coronarestriktionerna har upphört. De första 
intrycken av de nya arbetsutrymmena och hur 
det är att arbeta där är dock positiva.

År 2021 uppskattas Pensionsskyddscentralens 
kostnader hållas på samma nivå som utfallet år 
2020. På grund av Arek Oy:s reviderade prissätt-

ning råder det dock en viss osäkerhet om den 
del av kostnaderna för registertjänsterna som 
tillfaller Pensionsskyddscentralen.
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Styrelsen
År 2020 var Pensionsskyddscentralens 60 verksamhetsår. Styrelsen sammanträdde 8 gånger och höll två seminarier.

Styrelsen 2020-2021 

Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy, ordförande 

Essi Rentola, Social- och hälsovårdsministeriet, vice ordförande

Minna Helle, Teknologiindustrin rf

Ilkka Oksala, Finlands Näringsliv EK

Antti Tanskanen, Finlands näringsliv EK, t.o.m. 6.4.2020 
Sami Pakarinen, Finlands Näringsliv EK, fr.o.m. 7.4.2020 

Markku Jalonen, KT Kommunarbetsgivarna

Sinikka Näätsaari, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Keijo Karhumaa, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Katarina Murto, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, t.o.m. 24.12.2020 
Marja-Liisa Rajakangas, Tjänstemannacentralorganisationen STTK ry, fr.o.m. 25.12.2020

Katri Ojala, Akava rf

Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Janne Makkula, Företagarna i Finland rf

Allan Paldanius, Keva

Katja Veirto, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Sini Kivihuhta, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, t.o.m. 31.12.2020 
Tiina Nurmi, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, fr.o.m. 1.1.2021
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1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Intäkter
Kostnadsandelar 38 898 186,76 23 493 486,92
Intäkter av tjänsteverksamheten 1 198 705,91 1 190 750,23
Övriga intäkter 304 728,07 40 401 620,74 12 681 472,43 37 365 709,58

Kostnadsfördelning
Erhållna kostnadsfördelningsposter 2 482 801 467,98 2 142 314 928,36
Betalda kostnadsfördelningsposter -2 482 777 263,31 -2 142 265 712,80
Överföring till nästa period -24 204,67 - -49 215,56 -

Kostnader
Köpta tjänster -11 252 563,66 -8 290 750,08
Personalkostnader

Löner och arvoden -17 289 659,50 -17 065 323,63
Pensionskostnader -2 527 570,62 -2 833 768,55
Övriga lönebikostnader -584 792,59 -520 807,00

Avskrivningar -326 141,42 -740 646,33
Övriga kostnader -8 485 669,58 -40 466 397,37 -8 036 667,94 -37 487 963,53
Resultat före finansiella poster -64 776,63 -122 253,95

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter av placeringar av bestående 
aktiva - 7 600,00

Övriga ränte- och finansiella intäkter 76 250,92 116 031,99
Räntekostnader -11 474,29 64 776,63 -1 378,04 122 253,95
Räkenskapsårets resultat -0 -0

Bokslut
Resultaträkning
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Aktiva 31.12.2020 31.12.2019
Bestående aktiva
Immateriella nyttigheter

Immateriella rättigheter 214 347,53 235 685,43
Materiella nyttigheter

Byggnader och konstruktioner - -
Maskiner och inventarier 1 834 572,19 764 924,15
Övriga materiella nyttigheter 111 723,18 1 946 295,37 88 178,16 853 102,31

Aktier och andelar
Andelar i ägarintresseföretag 35 488,02 35 488,02
Övriga aktier och andelar - 35 488,02 - 35 488,02

Rörliga aktiva
Fordringar

Långfristiga
Lånefordringar 611 423,81 1 222 847,61

Kortfristiga
Försäljningsfordringar 363 953,15 287 156,55
Lånefordringar 611 423,80 611 423,80
Övriga fordringar 227 994,40 365 494,00
Resultatregleringar 630 354,38 20 937 066,59
Utjämningsandelar vid kostnadsfördelningen - 1 833 725,73 9 153,90 22 210 294,84

Kassa och bank 13 431 154,45 11 131 075,09
18 072 434,91 35 688 493,30

Passiva 31.12.2020 31.12.2019
Eget kapital
Resultat av tidigare räkenskapsperioder 0 0
Räkenskapsperiodens resultat 0 0 0 0

Främmande kapital
Långfristigt

Kreditförsäkringsskuld - 0,00 24 593,27 24 593,27
Kortfristigt

Skulder till leverantörer 2 979 719,45 1 532 186,09
Övriga skulder 475 239,89 444 876,64
Resultatregleringar 4 367 982,84 3 922 911,74

  Utjämningsandelar vid kostnadsfördelningen 14 906,52 -
Kostnadsandelsskuld 10 234 586,21 18 072 434,91 29 763 925,56 35 663 900,03

18 072 434,91 35 688 493,30

Balansräkning
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Finansieringsanalys
2020 2019

Kassaflödet i den ordinarie verksamheten
Erhållna kostnadsandelar från pensionsanstalterna 19 858 847,41 37 184 364,34
Bokslutsdisposition för kostnadsandelarna 20 000 005,00 -20 000 005,00
Erhållna betalningar av intäkter av 
tjänsteverksamheten 1 436 888,36 1 547 525,91

Betalning av kostnader för den ordinarie 
verksamheten -38 999 134,56 -36 786 403,26

Erhållna räntor 20 039,19 19 254,74
Betalda räntor -10 300,47 -1 956,50

Kassaflödet i den ordinarie verksamheten 2 306 344,93 -18 037 219,77

Kassaflödet i kostnadsfördelningen
Erhållna kostnadsfördelningsposter 2 482 801 074,54 2 142 314 868,36
Betalda kostnadsfördelningsposter -2 482 802 000,83 -2 142 266 336,46

Kassaflödet i kostnadsfördelningen -926,29 48 531,90

Kassaflödet för investeringarnas del
Investeringar och överlåtelseinkomster av materiella 
och immateriella nyttigheter -672 810,26 18 217 293,04

Överlåtelseinkomster av övriga placeringar 0,00 335 000,00
Återbetalning av lånefordringar 611 423,80 611 423,80
Erhållna räntor på investeringar 56 047,18 96 681,39
Erhållna dividender på investeringar 0,00 7 600,00

Kassaflödet för investeringarnas del -5 339,28 19 267 998,23

Förändring av penningtillgångarna 2 300 079,36 1 279 310,36

Penningtillgångar vid räkenskapsårets början 11 131 075,09 9 851 764,73
Penningtillgångar vid räkenskapsårets slut 13 431 154,45 11 131 075,09

2 300 079,36 1 279 310,36

Grupperingen av penningflödeskalkylen med jämförelseuppgifter har preciserats i bokslutet 31.12.2020.
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Noter till bokslutet

Upprättande av bokslutet

Anläggningstillgångarna redovisas i balansräkningen enligt anskaffningsutgift efter avdrag för planenliga avskriv-
ningar. På anskaffning av programvarulicenser har gjorts en linjär avskrivning på fyra år. På övriga inventarier har 
det gjorts en maximal restvärdesavskrivning enligt näringsskattelagen. Anläggningstillgångar med en ekonomisk 
användningstid på mindre än tre år har bokförts som kostnader under den räkenskapsperiod då anskaffningen 
gjorts. Avskrivningsplanen är i övrigt densamma som året innan. Utvecklingsarbeten som hänför sig till it-systemen 
har behandlats som årliga kostnader.

Den ordinarie verksamhetens resultat för räkenskapsperioden överförs som en intern överföring till kostnadsandels-
posten i resultaträkningen och till kostnadsandelsskulden i balansräkningen. Räkenskapsårets resultat innehåller 
en uppskattning av den slutliga korrektivposten för kostnadsandelen för det innevarande året.  Korrektivposten för 
föregående års kostnadsandelar bokförs som en ökning eller minskning av kostnadsandelsskulden i balansräk-
ningen.

Noter till restultaträkningen 2020 2019
Personalkostnader och genomsnittligt personalantal
Personalkostnader 20 402 022,71 20 419 899,18
Personal 322 329
Löner och arvoden till ledningen
Verkställande direktören och hans ställföreträdare 406 028,63 460 333,38
Styrelsen 127 205,00 125 140,00
Representantskapet 44 999,03 44 400,00

Verkställande direktörens lön och naturaförmåner var  248 766,14 euro.
Verkställande direktörens ställföreträdares lön och naturaförmåner var 157 262,49 euro.

Verkställande direktörens och hans ställföreträdares pensionsålder och pension bestäms enligt ArPL. Dessutom 
omfattades verkställande direktörens ställföreträdare av slutna tilläggspensionsordningar som gällde hela perso-
nalen och som upphörde 31.12.2016.  Tilläggspensionens belopp är litet. 
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Noter till restultaträkningen 2020 2019
Intäkter av tjänsteverksamheten

Försäljning av registertjänster 922 323,17 809 536,74
Försäljning av sakkunnigarbete 51 648,32 81 252,34
Försäljning av utbildningstjänster 147 460,00 236 903,66
Försäljning av publikationer - 100,00
Övriga intäkter av tjänsteverksamheten 77 274,42 62 957,49

Intäkter av tjänsteverksamheten sammanlagt 1 198 705,91 1 190 750,23

Övriga intäkter
Övrig försäljning av personalens arbetsinsats 35 268,20 22 779,88
Övrig försäljning 22 174,81 53 582,26
Hyresintäkter 245 403,36 321 053,87
Övriga intäkter 1 881,70 12 284 056,42

Övriga intäkter sammanlagt 304 728,07 12 681 472,43

Köpta tjänster
Tjänster för arbetspensionssektorns 
gemensamma datasystem 8 527 894,72 5 606 470,52

Tjänster för egna datasystem 2 408 159,07 2 422 636,42
Övriga köpta tjänster 316 509,87 261 643,14

Köpta tjänster sammanlagt 11 252 563,66 8 290 750,08

Övriga kostnader
Frivilliga personalkostnader 832 113,44 1 166 627,97
Kontors- och fastighetskostnader 3 938 610,28 2 644 512,46
Administrationens ICT-kostnader 2 405 127,38 2 261 033,28
Den allmänna administrationens kostnader 966 727,35 1 145 338,51
Extern kommunikation och kundutbildning 286 977,69 378 897,69
Övriga kostnader 56 113,44 440 258,03

Övriga kostnader sammanlagt 8 485 669,58 8 036 667,94

Revisorsarvoden
Revision 33 591,60 38 664,44
Skatterådgivning 3 627,00 1 023,00
Övriga tjänster - 8 091,00

Revisorsarvoden 37 218,60 47 778,44
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Noter till restultaträkningen 2020 2019
 Finansiella intäkter och kostnader

Dividendintäkter
Från övriga - 7 600,00

Övriga ränte- och finansiella intäkter
Ränteintäkter på lån

Från ägarintresseföretaget 56 047,18 96 681,39
Övriga ränteintäkter

Från ägarintresseföretaget 19 131,92 18 310,62
Från övriga 1 071,82 1 039,98

Räntekostnader
Dröjsmålsförhöjning

Till övriga - -353,99
Övriga räntekostnader

Till ägarintresseföretaget -570,00 -
Till övriga -10 904,29 -1 024,05

Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 64 776,63 122 253,95

Noter till balansräkningen
Immateriella nyttigheter

Programvaru-
licenser

Övriga immateriella
nyttigheter

Bokfört värde 01.01.2020 55 685,43 180 000,00
Ökning 37 684,26 -
Minskning - -
Avskrivningar -39 022,16 -20 000,00

Bokfört värde 31.12.2020 54 347,53 160 000,00

Bokfört värde 01.01.2019 51 299,86 -
Ökning 45 780,37 200 000,00
Minskning - -
Avskrivningar -41 394,80 -20 000,00

Bokfört värde 31.12.2019 55 685,43 180 000,00
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Noter till balansräkningen
Materiella nyttigheter

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella 
nyttigheter

Byggnader och 
konstruktioner

Bokfört värde 01.01.2020 764 924,15 88 178,16 -
Ökning 1 358 914,30 23 545,02 -
Minskning -22 147,00 - -
Avskrivningar -267 119,26 - -

Bokfört värde 31.12.2020 1 834 572,19 111 723,18 -

Bokfört värde 01.01.2019 843 170,13 88 178,16 6 735 798,58
Ökning 251 600,55 - -
Minskning -74 871,83 - -6 311 521,75
Avskrivningar -254 974,70 - -424 276,83

Bokfört värde 31.12.2019 764 924,15 88 178,16 -

Byggnaden och dess maskiner och anläggningar såldes år 2019. Avskrivningarna på en stor del av de 
anläggningstillgångar som anskaffats år 2020 börjar år 2021 när det nya kontoret har börjat tas i bruk.

Aktier och andelar Ägarintresseföretag
Bokfört värde 01.01.2020 35 488,02

Ökning -
Minskning -
Avskrivningar -

Bokfört värde 31.12.2020 35 488,02 35 488,02 

Bokfört värde 01.01.2019 371 140,16
Ökning -
Minskning -335 652,14
Avskrivningar -

Bokfört värde 31.12.2019 35 488,02 35 488,02 
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Noter till balansräkningen 2020 2019
Andelar i ägarintresseföretag
Arek Oy, hemort Helsingfors

Antal aktier 3 087 999 3 087 999
Ägarandel % 22,06 22,06
Andel röster % 22,06 22,06
Bokfört värde 35 488,02 35 488,02
Eget kapital 142 340,11 142 340,11
Räkenskapsårets resultat, icke 
fastställt 0,00 0,00

Fordringar
Långfristiga

Lånefordringar av ägarintresseföretaget 611 423,81 1 222 847,61

Kortfristiga
Försäljningsfordringar

Försäljningsfordringar hos ägarintresseföretag 36 444,30 43 887,43
Försäljningsfordringar hos övriga 327 508,85 243 269,12

Försäljningsfordringar sammanlagt 363 953,15 287 156,55

Lånefordringar av ägarintresseföretaget 611 423,80 611 423,80

Resultatregleringar
Avstämningsfordringar ansvarsfördelning - 20 000 005,00
Kreditnotor från ägarintresseföretag 234 083,18 441 510,07
Kreditnotor från övriga 15,39 325,96
Uppskattad ersättning för hälsovårdskostnader 80 568,72 73 886,25
Utgiftsförskott 315 687,09 421 339,31
Övriga resultatregleringar - -

Resultatregleringar sammanlagt 630 354,38 20 937 066,59
Lånefordran från ägarintresseföretaget saknar säkerhet.
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Noter till balansräkningen 2020 2019
Skulder till leverantörer

Skulder till leverantörer, ägarintresseföretag 780 261,82 341 096,78
Skulder till övriga leverantörer 2 199 457,63 1 191 089,31

Skulder till leverantörer sammanlagt 2 979 719,45 1 532 186,09

Resultatregleringar 
Avstämningsskulder ansvarsförsäkring 490 000,00 -
Löneskuld inkl. socialkostnader 87 738,52 93 461,50
Semesterlöneskuld inkl. socialkostnader 3 789 490,00 3 718 279,99
Ränteskulder 754,32 138,49
Övriga resultatregleringsskulder till 
ägarintresseföretaget - -

Övriga resultatregleringsskulder till övriga - 111 031,76
Resultatregleringar sammanlagt 4 367 982,84 3 922 911,74

ÖVRIGA NOTER
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar

Leasingansvar 104 898,64 81 174,93
Hyresansvar

Hyresavtal på viss tid Bokhållargatan 3 och 
Partitorgsgränden 5, Helsingfors 27 259 620,46 30 613 698,37
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Jukka Ahtela, ordförande      Essi Rentola, vice ordförande

 Minna Helle Markku Jalonen  Keijo Karhumaa     

  Janne Makkula  Tiina Nurmi  Sinikka Näätsaari     

 Katri Ojala Ilkka Oksala Sami Pakarinen     

 Allan Paldanius  Marja-Liisa Rajakangas  Timo Sipilä 

  Katja Veirto 

 Mikko Kautto, verkställande direktör  

BOKSLUTSANTECKNING
Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Den 19 mars 2021
 

KPMG Oy Ab 
Revisionssammanslutning

 Juha Pekka Mylén, CGR 

Bokslutsuppgifterna i en Excel-fil 

Undertecknande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
Den 17 mars 2021

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2021/03/psc-bokslut-2020.xlsx
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Detta dokument på svenska är en översättning 
av den ursprungligt finska revisionsberättelsen. 
Endast den finska originala revisionsberättelsen 
är juridiskt bindande. 

Revision av bokslutet
Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Pen-
sionsskyddscentralen (fo-nummer 0116415-4) 
för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Bok-
slutet omfattar balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvi-
sande bild av Pensionsskyddscentralens ekono-
miska ställning samt av resultatet av dess verk-
samhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut 
och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revi-
sionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revi-

sionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är obero-
ende i förhållande till Pensionsskyddscentralen 
enligt de etiska kraven i Finland som gäller den 
av oss utförda revisionen och vi har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för upprättandet av bokslutet och för att bokslu-
tet ger en rättvisande bild i enlighet med i Fin-
land ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade 
kraven. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta ett bok-
slut som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen 
av Pensionsskyddscentralens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om man 
avser att likvidera Pensionsskyddscentralen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida bokslutet som helhet innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
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väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i bokslu-
tet.

Som del av en revision enligt god revisionssed 
använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-
liga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av Pen-
sionsskyddscentralens interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-

principer som används och rimligheten i led-
ningens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrel-
sen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel 
om Pensionsskyddscentralens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i bokslutet om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser base-
ras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett Pensionsskyddscentralen inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i bokslutet, däri-
bland upplysningarna, och om bokslutet åter-
ger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för 

Pensionsskyddscentralens styrning avseende, 
bland annat, revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den, samt 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat under revi-
sionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för den övriga informationen. Den övriga infor-
mationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt 
uttalande om bokslutet täcker inte övrig infor-
mation.

Vår skyldighet är att läsa den övriga informatio-
nen i samband med revisionen av bokslutet och i 
samband med detta göra en bedömning av om 
det finns väsentliga motstridigheter mellan den 
övriga informationen och bokslutet eller den 
uppfattning vi har inhämtat under revisionen 
eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att 
bedöma om verksamhetsberättelsen har upprät-
tats enligt gällande bestämmelser om upprät-
tande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksam-
hetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlig-
het med gällande bestämmelser om upprättande 
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av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga 
informationen, drar slutsatsen att det förekom-
mer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberät-
telsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting 
att rapportera gällande detta.

Helsingfors den 19 mars 2021

KPMG OY AB 
Juha-Pekka Mylén
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