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1 Finlands Banks pensionsfond  
Finlands Bank svarar för de anställdas pensioner och för finansieringen av pensionerna. Under 2020 
gjordes en ändring i lagstiftningen om pensionsskyddet för Finlands Banks anställda och verkställigheten 
av pensionsskyddet. För verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller Finlands Banks 
anställda svarar sedan den 1 januari 2021 Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Bestämmelser om 
innehållet i pensionsskyddet för Finlands Banks anställda ingår nu i pensionslagen för den offentiga 
sektorn och inte i Finlands Banks pensionsstadga. Förändringen påverkar varken finansieringen av 
pensionerna eller pensionsförmånerna 
 
Värdet av tillgångarna i pensionsfonden uppgick till 576 125 570,19 euro den 31 december 2021. I 
resultat för 2021 redovisade pensionsfonden –15 921 763,06 euro. Finlands Bank och 
Finansinspektionen betalade in en avgift på 10 000 000,00 euro till pensionsfonden och resten av 
underskottet täcktes genom upplösning av pensionsavsättningen med 5 921 763,06 euro. Under 2021 
utbetalades pensioner för 29 miljoner euro. Täckningsgraden för pensionsfondens pensionsåtagande var 
vid årets slut ca 105,2 %, då målet är 100 %. 

 
Pensionsfondens organisation är en del av Finlands Banks organisation: 
 
Bankfullmäktige 
Direktionen 
Ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen  
 
Administrativa avdelningen 
Avdelningen för marknadsoperationer 
 
Finlands Banks internrevision 
Riksdagens revisorer 
Revisorer godkända av Eurosystemet 
 

Fram till ändringen av pensionsskyddet vid slutet av 2020 svarade bankfullmäktige för de allmänna 
principerna för pensionsfonden, bestämde täckningen av pensionsåtagandet och nivån på bankens 
avgifter till pensionsfonden samt beslutade om grunderna för pensionsskyddet. Bankfullmäktige övervakar 
att pensionsåtagandet uppfylls när den fastställer grunderna för bankens bokslut och fattar beslut om att 
fastställa bokslutet. 
 
Finlands Banks direktion svarar för organisationen av bankens pensionsfond och övervakar att den följs.  
 
Direktionen har tillsatt en ledningsgrupp för förmögenhetsförvaltningen som för sin del övervakar 
finansieringen av pensionerna och utvärderar utvecklingen av pensionsåtagandet och dess 
täckningsgrad. I ledningsgruppen ingår en representant för personalen.  
 
Administrativa avdelningen sköter pensionsfondens bokföring. Avdelningen för marknadsoperationer 
svarar för bankens finansiella tillgångsförvaltning. Internrevisionen granskar diskretionärt 
pensionsfondens bokföring och den räkenskapsrevision den ansvarar för som ett led i förvaltningen. 
Riksdagens revisorer granskar Finlands Banks bokföring och förvaltning och som ett led i detta uppdrag 
även den i balansräkningen redovisade pensionsfondens bokföring och förvaltning. Revisorer godkända 
av Eurosystemet granskar Finlands Banks bokföring och som ett led i detta uppdrag även den i 
balansräkningen redovisade pensionsfondens bokföring och bokslut enligt ett avtal som ingåtts om 
revisionen.  

 
Ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen hade 2021 följande sammansättning: 
 
Direktionens vice ordförande Marja Nykänen, ordförande 
 
Avdelningschef Veli-Matti Lumiala från administrativa avdelningen, med personalchef Antti Vuorinen som 
suppleant 
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Byråchef Jarno Ilves från tillgångsförvaltningsbyrån på avdelningen för marknadsoperationer, med 
chefshandlare Roger Karlsson som suppleant 
 
Som personalens representant marknadsövervakare Päivi Turunen, med systemexpert Mikko Alaja som 
suppleant. 
 
Senior rådgivare Tuula Colliander, med personalexpert Aune Kiviharju som suppleant, sekreterare. 
 
 
2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner 
Resultatet för pensionsfonden genereras av arbetstagarnas och arbetsgivarens – Finlands Banks och 
Finansinspektionens – avgifter, intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten, utbetalda 
pensioner och kostnaderna för verksamheten. I samband med bokslutet godkänner bankfullmäktige 
eventuella avgifter till pensionsfonden.  
 
Finlands Banks pensionsfond hade den 31 december 2021 totalt 1 498 löpande pensioner. Under 2021 
betalades pensioner ut enligt följande: 
 
Utbetalda pensioner och antal pensionstagare 2021  
   
Pensionsslag Person Euro 

Ålderspension 1 201 26 259 882,66   

Ålderspension som engångsbelopp  37  143 142,56 
      
Invalidpension 73 414 337,37 

Invalidpension som engångsbelopp  9  5 693,25 
      
Arbetslivspension 0 0 
      

Familjepension 121 1 408 273,98 
Familjepension som engångsbelopp 2  16,50 
      
Förtida ålderspension 59 854 120,58 

      
Partiell förtida ålderspension 44 89 802,16 
      
Deltidspension 0 9 642,92 

      
Summa 1 498 29 026 416,75 
      
Rehabiliteringspenning 1 9 809,28 

      
      
Summa utbetalda förmåner 2021 1 499 29 036 226,03 

 
Under 2021 pensionerades 11 personer direkt från Finlands Bank eller Finansinspektionen.  

 
Underlaget för beräkning av pensionsåtagandet enligt Finlands Banks pensionsstadga den 31 december 
2021 omfattade 691 anställda i tjänsteförhållande och 3139 fribrevsinnehavare utöver pensionstagarna.  
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Pensionsåtagandet enligt ArPL för 2021 uppgick till 547 700 000,00 euro och var därmed 8 310 181,00 
euro mindre än året förut. Minskningen speglar en ändring av parametrarna i de allmänna 
beräkningsgrunderna enligt ArPL för beräkning av löpande och framtida invalidpensioner, som trädde i 
kraft den 1 januari 2022. Ändringen baserar sig på Pensionsskyddscentralens utredning och gäller 
parametrarna för Z-modellen för arbetsoförmåga.  
 
 
3 Bokslut 

3.1 Balansräkning 

Balansräkning 31.12.2021  
 

Tusen euro 2021 2020 

AKTIVA   

Placeringar    

 Inlåningstillgångar i Finlands Bank 564 807 570 338 

 Fastigheter och fastighetsaktier 11 039 12 066 

Fordringar    

 Förutbetalda kostnader 280 – 

SUMMA 576 126 582 404 

PASSIVA   

Pensionsfond     

 Uppskrivningsfond 4 440 4 824 

 Pensionsåtagande 547 700 556 010 

 Nettoställning 23 957 21 569 

Främmande kapital    

 Leverantörsskuld 6 1 

 Upplupna kostnader 22 – 

SUMMA 576 126 582 404 
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3.2 Resultaträkning 

Resultaträkning 1.1–31.12.2021 
 
Tusen euro 2021 2020 

Premieinkomst   
 Arbetstagarandel 3 696 3 499 

 Arbetsgivarandel 9 476 8 936 

Intäkter av placeringsverksamheten   

 Fastighetsintäkter 1 702 1 686 

Övriga intäkter 1 1 

Kostnader för placeringsverksamheten    

 Fastighetskostnader   

 Driftskostnader –517 –486 

 Avskrivningar –966 –935 

Pensioner    

   Utbetalda pensioner –28 642 –28 843 

  Förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden – 422 

Administrationskostnader    

  Personalkostnader –31 –57 

  Övriga kostnader –642 –622 

Pensionsfondsavgift från Finlands Bank 10 000 10 000 

Resultat före pensionsavsättning –5 922 –6 400 

Förändring av pensionsavsättning 5 922 6 400 

Förändring av pensionsåtagande 8 310 –1 099 

Förändring av nettoställning –2 388 7 499 

ÅRETS RESULTAT – – 
Helsingfors 22.8.2022    

 

 Marja Nykänen  

Tuula Colliander  Veli-Matti Lumiala 

Jarno Ilves  Päivi Turunen  
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Tabell 1. Fastigheter 31.12.2021 
Euro 

 Snellmansgatan 6 Snellmansgatan 2 Summa 

Markområden 2 522 818.90 325 000.00 2 847 818.90 

Byggnader 6 809 130.83 1 382 091.01 8 191 221.84 

Summa  9 331 949.73 1 707 091.01 11 039 040.74 

 
 
 

Tabell 2. Fastighetsintäkter 31.12.2021 
Euro 

 Snellmansgatan 4–6 Snellmansgatan 2 Summa 

Intäkter 
1 430 441.04 271 467.96 1 701 909.00 

Driftskostnader –438 087.75 –78 479.80 –516 567.55 

Driftsöverskott 992 353.29 192 988.16 1 185 341.45 

Avskrivningar –806 643.33 –159 608.36 –966 251.69 

Nettointäkter                      185 709.96 33 379.80 219 089.76 

Avkastning på balansvärde  
31.12.2021, % 

10.63 % 11.31 % 10.74 % 

Avkastning på genomsnittligt  
bundet kapital 2021, % 

5.14 % 6.91 % 5.36 % 
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3.3 Noter till bokslutet 
 
Redovisningsprinciper 
ECBS harmoniserade redovisningsriktlinjer gäller inte pensionsfondens bokföring. 

 
Pensionsfondens fastigheter upptas i balansräkningen till värdet vid överföringstidpunkten efter 
avskrivningar. Till den del byggnaderna uppskrivits i balansräkningen redovisas motsvarande 
nedskrivningar mot återförda uppskrivningar utan resultatverkan. 

 
Noter till balansräkningen 
Placeringar 
Inlåningstillgångarna i Finlands Bank uppgick den 31 december 2021 till  564 807 tusen euro. 
Inlåningstillgångarna upplöstes i bokslutet med 5 531 tusen euro för att täcka underskottet i kassan. 

 
Balansvärdet av pensionsfondens fastighetsplaceringar uppgick den 31 december 2021 till 11 039 tusen 
euro (tabell 1).  

 
Pensionsavsättning 
Uppskrivningsfonden upplöstes med 383 tusen euro i nedskrivningar, varefter värdet på den uppgick till 
4 440 tusen euro. Fastigheter, markområden och motsvarande uppskrivningar överfördes från Finlands 
Banks balansräkning till pensionsfonden 2002. 
 
Pensionsåtagandet enligt Finlands Banks pensionsstadga uppgick 31.12.2021 till 547 700 tusen euro, 
vilket är 8 310 tusen euro mindre än 2020. Finlands Banks pensionsåtagande har beräknats enligt 
principen om full fondering med iakttagande av Finlands Banks pensionsstadga, pensionslagen för den 
offentliga sektorn och i tillämpliga delar beräkningsgrunderna för det registrerade 
tilläggspensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), beräkningsgrunderna för ArPL 
och Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsskyddet för pensionsstiftelser (FIVA 
15/01.00/2018). Utgångspunkten har varit de allmänt godkända matematiska modellerna och 
beräkningsgrunderna för försäkringsverksamhet. 

 
Enligt Keva, som har beräknat pensionsåtagandet, har indexhöjningarna den 1 januari 2022 räknats med 
i pensionsåtagandet. Indexhöjningen för löpande pensioner är ca 2,28 % och för anställda och 
fribrevstagare ca 2,46 % jämfört med nivån för 2021. Vid beräkning av Finlands Banks 
pensionsåtagande tidigare har indexhöjningarna gällt pensionstagare och fribrevsinnehavare. 
Pensionsåtagandet har beräknats med stressfaktorn 2,5 % av bruttobeloppet av pensionsåtagandet, 
medan stressfaktorn för Finlands Banks pensionsåtagande tidigare varit 5 % av pensionsåtagandets 
nettobelopp. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 11 november 2021 en ändring av underlaget för de 
allmänna beräkningsgrunderna enligt ArPL, som trädde i kraft den 1 januari 2022 och där parametrarna 
för Z-modellen för arbetsoförmåga har ändrats till följd av Pensionsskyddscentralens utredning. Keva har 
tagit fram en uppdaterad uträkning över Finlands Banks pensionsåtagande per den 31 december 2021 
på basis av de ändrade parametrarna för beräkning av löpande och framida invalidpensioner i de 
allmänna beräkningsgrunderna enligt ArPL. 

 
Vid räkenskapsårets början uppgick pensionsavsättningen till 582 403 tusen euro. År 2021 upplöstes 
pensionsavsättningen med 6 305 tusen euro för att täcka räkenskapsårets förlust. Efter återförda 
uppskrivningar 2021 uppgick värdet av pensionsfondens tillgångar för täckning av pensionsåtagandet till 
576 097 tusen euro. Detta täcker 105,2 %, av Finlands Banks pensionsåtagande på 547 700 tusen euro, 
varför nettoställningen uppgår till 23 957 tusen euro. 
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Noter till resultaträkningen 
Premieinkomst 
Arbetstagarandelen av arbetspensionsförsäkringsavgiften för 2021 var 7,15 % / 8,65 % av 
lönekostnaderna i Finlands Bank och Finansinspektionen. Arbetstagarandelen avräknas från lönerna 
månatligen. 

 
Under 2021 betalade Finlands Bank 19,85 % av de utbetalda lönerna i arbetsgivares pensionsavgift till 
Finlands Banks pensionsfond. Finansinspektionen betalade likaså 19,85 % av lönerna i arbetsgivares 
pensionsavgift. Pensionsavgiften redovisades direkt som kostnad för Finlands Bank.  

 
Intäkter av placeringsverksamheten 
Fastighetsintäkterna uppgick 2021 till 1 702 tusen euro. 
 
Kostnader för placeringsverksamheten 
Driftskostnaderna för fastigheterna uppgick till 517 tusen euro. 

 
På fastigheterna gjordes avskrivningar för sammanlagt 1 350 tusen euro, varav uppskrivningar 
återfördes mot 383 tusen euro så att resultatverkan blev 966 tusen euro (tabell 2). 

 
Pensioner 
Under 2021 utbetalades pensioner för 28 642 tusen euro. 

 
Administrationskostnader  
I personalkostnader för pensionsfonden redovisades 31 tusen euro i lönekostnader för 
pensionshandläggare och andra experter. 

 
Övriga kostnader omfattade kostnader för köpta tjänster och diverse andra kostnader.  
 
Avgift till pensionsfonden 
Finlands Banks  (8 300 tusen euro)  och Finansinspektionens (1700 tusen euro) avgift till 
pensionsfonden, 10 000 tusen euro, användes för att täcka en del av räkenskapsårets underskott i 
pensionsfonden. 
 
Förändring av pensionsavsättning 
Pensionsavsättningen upplöstes med 5 922 tusen euro för att täcka räkenskapsårets förlust 2021. 
 
Förändring av pensionsåtagande 
Pensionsåtagandet minskade 2021 med 8 310 tusen euro. 
 
Förändring av nettoställning 
Förändringen av nettoställningen består av förändringen av pensionsåtagandet på 8 310 tusen euro och 
den förlust på 5 922 tusen euro för räkenskapsåret som täckts genom förändring av avsättningen. 
 
Årets resultat 
Underskottet för räkenskapsåret var 15 922 tusen euro före betalning av avgiften till pensionsfonden och 
förändring av avsättningen. I resultat för räkenskapsåret redovisades 0 euro. 

 
Under kommande år täcks underskottet i pensionsfonden för räkenskapsåret till ungefär hälften genom 
upplösning av pensionsavsättningen och till hälften genom betalning av en avgift till pensionsfonden så 
länge som nettoställningen för pensionsavsättningen uppfyller målet, dvs. 100 %. 
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