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Arbets pe ns i o nss kyd det
1 997

Vid Arets slut utbetalades sammanlagt

1 072 000 arbetspensioner inom den privata

sektorn. Summan utbetalade pensioner var

33,6 miljarder mark. Pensionsutgiften var

1,4 miljarder mark storre dn foreg6ende 6r,

vilket innebar en realokning pA 3,0 procent.

lnom den offentliga sektorn var arbetspen-

sionsutgiften 22,2 miljarder mark. Samman-

lagt betalades 55,7 miljarder mark i arbets-

pensioner 1997, det vill sdga 1,2 miljarder

mark mera iin foregAende Ar. Minskningen

inom den offentliga sektorns pensioner be-

rodde p6 att pensionsutgiften Aret innan hade

varit exceptionellt hog for att Kommunernas

pensionsforsiikring dA betalade ut eng€rngs-

belopp for ndstan en miljard mark.

Den privata sektorns premieinkomst uppgick

tll34,4 miljarder mark, vilket var 2,5 miljarder

Pensionsutgiften
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Privata
sektorn

Offentliga Folk-
sektorn pensioner

1 997 ffiffii rsgo

mer dn €rret innan. Centralkassan for arbets-

loshetskassorna betalade 2,9 miljarder mark

for arbetspensionsti I liig gen och staten beta-

lade 2,5 miljarder mark till lantbruks- och

andra foretagares pensioner. Fonderna, dvs.

ansvarsskulden, uppgick vid Arets slut till

203 miljarder mark, vilket var ca 18 miljarder

mark mer dn Aret innan.

Nationalprodukten fortsatte att oka i snabb

takt. Trots den rentav rekordartade okningen

av nationalprodukten minskade arbetsloshe-

ten inte sA snabbt som man hade onskat.

Detta iir siikerligen orsaken till att det i of-

fentligheten igen har stdllts krav pi att ar-

betsloshetssiffrorna skall sdnkas med hjdlp

av pensionssystemet. Det iir siikert p€r sin

plats att pAminna om att pensionsskyddet

iir ett oiindamAlsenligt, for tungt och dyrt

verktyg att skota arbetslosheten med. Finan-

sieringen av pensionerna pA lSng sikt innebir

redan som det nu dr tillrdckligt stora utma-

ningar och det finns verkligen inget behov

att oka arbetsloshetspensionsutgiften. Ur

pensionsskyddets synvinkel dr det utom-

ordentligt viktigt att den genomsnittliga pen-

sioneringsAldern hojs och det skall inte 6ven-

tyras ens for att forskona arbetsloshetssta-

tistiken.

Problemet med forsiikringen av korta, mindre

6n en mAnad lAnga anstdllningar inom APL-

branscherna blev lost, om ocksA pA ett sdtt

som 5r rdtt tungt att administrera. Varje pen-

sionsmark tas sA noga till vara att kostna-

derna for tillvaratagandet blir hoga. Likasdt

fann man en losning pEr hur pensions6ldrarna
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och de ovriga villkoren i frAga om frivilliga

tilldggspensionsordningar kan goras lika for

kvinnor och min.

Forslagen till utveckling av finansinspektionen

har fAtt enorm uppmiirksamhet i offentlighe-

ten. Visst dr det friga om exceptionellt stora

markbelopp t.o.m. i hela samhdllsekonomins

skala, men trots allt handlar det bara om

tillsynen over forvaltningen av dem. Saken

dr av yttersta vikt for bank- och forsdkrings-

verksamhetens framtida utveckling, men det

dr overraskande att fr6gan, som i grund och

botten dr av administrativ natur, har vdckt

sA stort intresse ocks6 hos allmdnheten.

Saken 6r ocksA tdmligen komplicerad. Det

dr uppenbart att bank- och forsdkringsverk-

samhet kommer att idkas Atminstone under

en gemensam takorganisation, vilket givetvis

sttiller nya krav pA finansinspektionen. Sam-

tidigt mAste man dock komma ihAg att for-

sdkringsverksamheten, mdtt bAde med pre-

mieinkomsten och ansvarsskulden, i huvud-

sak bestAr av att skota lagstadgade forsdk-

ringar. Ndr det giiller pensionsforsdkring

deltar ocksA andra pensionsanstalter iin
forsikringsbolag i verksamheten. Pensions-

forsdkringsanstalterna borde overvakas pA

samma siitt oberoende av vilken form av

pensionsanstalt det 6r fr6rga om.

Utredningsmannen kunde enligt egen utsago

inte lAta bli att befatta sig med pensionsskyd-

dets innebord. Denna brist pA tAlamod fick

ndstan lika mycket uppmiirksamhet som det

egentliga betdnkandet. Arbetspensionspla-

ceringarnas avkastningsprocenter undersok-

tes och kritiserades helt utan att beakta

utgAngspunkterna for arbetspensionssyste-

met. Ntir v6rt nuvarande arbetspensionssys-

tem kom till och under dess forsta decennier

var inflationen och en rdttvis hantering av

dess foljder den storsta utmaningen. I den

situationen fungerade AterlAningen som en

fin mekanism med vilken forsdkringstagarna

medvetet beviljades formAnliga lAn mot att

samma krets av forsdkringstagare Aterbeta-

lade form6rnen i form av hogre forsdkrings-

premier.

Diskussionen om arbetspensionsskyddets

framtid har ocks6 annars varit livlig. I flera

stdllningstaganden har man marknadsfort

en radikal siinkning av de lagstadgade pen-

sionernas nivA och tanken att pensionerna

skall skotas frivilligt. Om man dA faktiskt

avser helt frivilliga pensionsforsiikringar som

individerna sjdlva beslutar att ta dr det bra

att inse ett sdrdrag hos pensionsnyttigheter.

Frivilliga pensioner kops i allmdnhet endast

av personer for vilka de i sjdlva verket inte

iir nodvdndiga. Frivilliga forsiikringar kan

sdljas till sAdana personer som ocksA annars

fAr ihop besparingar. I nodfall kunde de leva

pdr sina andra besparingar efter att ha liimnat

arbetslivet bakom sig. For majoriteten av

lontagarna duger ett frivilligt pensionssystem

inte som trygghet pA dldre dagar, for att inte

tala om trygghet vid arbetsoformAga. Det-

samma giller for minga foretagare.

Tillforlitligheten dr ett livsvillkor for arbets-

pensionsskyddet. Om de som arbetar forlorar

sin tro pA att de i sinom tid kommer att f6

E
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arbetspension vill de inte upprdtthAlla arbets- . storre uppmdrksamhet vid det. A andra sidan

4

pensionsskyddet. Om pen-

sionssystemet forlorar stodet

hos de forsiikrade kommer

pensionssystemet att vittra

s6nder. Ddrfor m6ste man

stdlla sig mycket allvarligt till

pAstdrendena att vi inte kom-

mer att klara av de framtida

pensionsutgifterna.

Man kan inte vara sdker pA

framtiden forriin man har

upplevt den. D6 kallas den visserligen histo-

ria. Trots det mAste vi kunna garantera ett

sdkert, tillforlitligt pensionsskydd for flera Ar-

tionden framfrt. I Finland har vi exceptionellt

goda forutsdttningar att lyckas med det. VArt

pensionsskydd Atnjuter ett brett politiskt stod,

arbetsmarknadsorganisationerna stAr bakom

pensionsskyddet och avgorande iindringar

i systemet har ndstan undantagslost gjorts

endast genom organisationernas gemensam-

ma beslut. Recessionsdrren visade konkret

att ocksA svira beslut kan fattas. VAra pen-

sionsfonder iir minst lika betryggande som

fonderna i de flesta ldnder. Den intjdnade

arbetspensionen Atnjuter redan under den

tid arbetstagaren iinnu dr i arbetslivet det

egendomsskydd som grundlagen garanterar.

De som ansvarar for verkstilligheten av pen-

sionsskyddet borde mer verkningsfullt kunna

berdtta for den stora allmdnheten om de

starka sidorna hos vArt pensionssystem.

I framtiden mAste man sdkert fdsta en allt

dr det klart att vi, ndr vi ser

flera irrtionden framAt i tiden,

ocksdr m€rste vara beredda pA

situationer ddr pensionsskyd-

dets innehAll miiste iindras,

kanske rentav dess niv6 sdn-

kas. Ett gAr i alla fall fore allt

annat: Den pension som en

person tjdnat in pA grundval

av Aren i arbete och lonen fram

till Sndringstidpunkten fAr inte

roras. Redan grundlagen ga-

ranterar det, men det bor inte indras ens

genom grundlagsordning. Niir den intjdnade

pensionen inte f6r roras vet varje forsiikrad

att det lonar sig for honom eller henne att

omfattas av systemet. Reglerna for hur pen-

sion intjdnas kan dndras i framtiden, men

det som tjdnats in till dess kommer att bestA.

Vid slutet av br 1997 kan vi trots allt se

framtiden an med tillforsikt. VArt pensions-

system vilar pA fast grund.

Jag vill tacka Pensionsskyddscentralens

samarbetspartners och forvaltningsorgan for

gott samarbete och visat fortroende. Mina

medarbetare vill jag tacka for ett framg6ngs-

rikt arbetsAr.

Matti Uimonen

verkstiillande di rektor
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Aret 1997 var Pensionsskyddscentralens 37

verksamhetsAr och det sista iiret av styrel-

sens treAriga mandatperiod. Styrelsen sam-

mantridde 16 gAnger.

Utover styrningen av verksamheten pA Pen-

sionsskyddscentralen har styrelsen bl.a. gett

utlAtanden om de nya premiegrunderna for

arbetspensionsforsdkri n gen, reformplanerna

for pensionsanstalternas administration och

placeringsverksamhet och utredningen av

organiseringen av bank- och forsdkringstill-

synen.

Till Pensionsskyddscentralens lopande verk-

samhet hor olika former av service inom ar-

betspensionssystemet. Sdrdana dr utveckling

och uppfoljning av arbetspensionssystemet,

styrning av och utbildning for tilldmpningen

av arbetspensionsbestdmmelserna samt
rAdgivning och information. Dessutom skoter

Pensionsskyddscentralen arbetspensions-

systemets gemensamma datalogistik och

Pensionsskyddscentralens
lorvaltningskostnader

Milj.mk

60

50

40

30

20

.10

Ldner och Lonebi- ADB-
arvoden kostnader kostnader

Lnn, ffil rgeo

Ovrigt

re

overvakningsuppgifter med anknytning till

tryggandet av de forsdkrades pensionsskydd.

Pensionsskyddscentralen fordelar ocksA de

gemensamma kostnaderna mellan pensions-

anstalterna.

Forvaltningskostnaderna var sammanlagt
141,4 miljoner mark. Okningen ijdmforelse
med foregAende Ar var 7 procent. Loner och

lonebikostnader uppgick till 75,9 miljoner
mark och ADB-kostnaderna till 36,7 miljoner

mark. I siffrorna ingir ocksA kostnaderna for

Pensionsndmnden.

Under beriittelseAret medforde pensionsord-

ningarna for arbetsgivare som forsummat
forsdkringsskyldigheten kostnader pA 7,0

miljoner mark for Pensionsskyddscentralen.

Det motsvarande beloppet 6ret innan var
17,9 miljoner mark. I borjan av 6r 1997 6ver-
gick indrivningen av tvAngsforsdkringar och

for sent tecknade forsdkringar till pensions-

anstalterna. Dessa premier ingick allts6 inte

ldngre i Pensionsskyddscentralens kostna-

der. Kostnaderna for tvAngsforsdkringar som

tecknats fore 1 .1 .1997 ingAr dock fortfarande

i Pensionsskyddscentralens forvaltningskost-

nader.

PA anlSggningstillgingarna gjordes avskriv-

ningar p6 5 miljoner mark som maximiav-

skrivningar enligt lagen om beskattning av

inkomst av ndringsverksamhet. Mindre an-

skaffningar under '10 000 mk bokfordes som

kostnader.

Utgifterna for Pensionsskyddscentralens
verksamhet tdcktes i huvudsak med kost-

nadsandelar fr6n pensionsanstalterna. Till-

sammans med pensionsordningskostnader-

5
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na enligt 15 S APL uppgick kostnadsande-

larna till 166,3 miljoner mark, varav 147,1

miljoner mark anvdndes till att tdcka verk-

samhetskostnaderna och den overskjutande

delen overfordes till kontot for kostnadsan-

delar for den ordinarie verksamheten som

skall 6terbetalas.

KreditforsiikringsbestAndet som overforts

frAn Pensionsskyddscentralen till Garantia

uppvisade positivt resultat. Det innebar att

Garantia vid €rrsskiftet hade 162,3 miljoner

mark att 6terbetala till Pensionsskyddscent-

ralen.

Kostnadsandelarna for kreditforsdkringen

som skulle 6terbetalas till pensionsanstal-

terna uppgick vid Arsskiftet till217,1 miljoner

mark. Detta belopp inkluderar den anskaff-

ningsutgift for Garantias aktier som hdnfor

sig till Ar 1998, 23,7 miljoner mark.

Det overskadeskydd

som Garantia Ster-

betalat till Pensions-

skyddscentralen pA

basis av resultatet for

Ar 1996 har inte dnnu

Aterbordats till pen-

sionsanstalterna,
utan medlen har an-

vdnts till Pensions-

skyddscentralens
ordinarie verksamhet. PA beloppet har rdk-

nats en ranta som motsvarar berdkningsrdn-

tan och som har debiterats frin den ordinarie

verksamheten och gottgjorts kreditforsdk-

ringsverksamheten. Vid Arets slut uppgick

denna post till sammanlagt 31,1 miljoner

mark. De ovriga skulderna till utomstAende,

35,6 miljoner mark, betalades tillbaka.

Agandeforh€rllandena pi Oy Tietokonepal-

velu Ab Sndrades genom att TT Tieto Oy

blev del6gare genom en riktad emission.

Pensionsskyddscentralens andel av bolagets

aktiekapital sjonk fr6n 51 % till 22 o/o. Av ros-

terna kontrollerar Pensionsskyddscentralen

33 %.

Pensionsskyddscentralen betalade 0,6 mil-

joner mark i direkta skatter p€r grundval av

verksamheten fore 1997. For Ar 1997 forbe-

reder man sig for direkta skatter pA 1,2 mil-

joner mark.

Vid slutet av ir 1997 var antalet anstiillda

326, vilket var detsamma som Aret innan. I

siffran ingErr anstdllda som var pA moder-

skapsledighet eller andra ledigheter. Rep-

resentantskapets, styrelsens och verkstal-

lande direktorens loner och arvoden uppgick

fl|1 207 524 mark. Ovriga loner och arvoden

uppgick fll 52 057 129

mark.

Pensi onss kydds-
centralens styrelse
I sammantrdde
1 8.3.1 99 8. S itta nd e

frAn vanster Kaija
Kallinen, sfyrelsens
ordfOrande Kari Puro

och Kaarina Knuuti.

Stdende frdn vdnster

Seppo trl attil a, Pe n sio n sskyd d sce ntral e n s

VD hrlatti Uimonen, Folke Bergstrom, vice

ordfora nde Atla rkku Sorvari, A/l a rkku Kopo n en,

Itlauri Mordn, Veikko Simpanen och Aarne

Lehkonen. (Bild: Aila Terdvdinen)
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Ordinarie verksamhet
lntdkter

Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna

Kostnader for pensionsordningar
enligt 15 S APL

Ovriga intiikter

Xostnader
Personalkostnader

Ovriga kostnader

Ansvarsf6rdelning
lntdkter

Kostnader

Overforing till ntista period

Finansiella intikter och kostnader
Rdnteintdkter

Riintekostnader

Avskrivningar
Direkta skatter
Den ordinarie verksamhetens resultat

Det 6verfcirda
kred itfcirsd kri n gs besti n det
lntikter

Kostnadsandelar frin
pensionsanstalterna

Overskadeskydd

Rdnteintiikter

Kostnader
Rdntekostnader

Aterbdring av kostnadsandelar for
kreditforsdkringen

Resultat

Beloppen i 1000 mark

1.1.-31.12.1997

-6.

1.1.- 31 .12.1996

- 17.947

5.659

135.529

- 74.747

-__5Z511 - 132.258

091

993

147

5.371

145.469

147.817

- 75.857

:6'5L4 - 14 .371

7.742.125

- 7 .754.016

::l_-1.8-91

5.590

- 4.049

7.916.605

- 7.903.267

- tl3.3__38

3.787

- 2.150

386.1 95

1 93.1 30

- 12.511

- 91,4_25

1.637

- 4.908

1.541 ,

- 5.001

- 638

0 0

- 4.712

162.318

1.8_L4 159 579.325.440

159.440

0

- 93.936

485,389
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31.12.1997

22.229

126.761

9.1 60

282

30.588 1 89. 020

1.566

7.414

162318 111298

360.318

94.827

117.159

15.588

14.097

2.672

15.975

100.000

- 265.491

360.318

0

0

0

94.827

23.165

127.269

8.837

313

24.970

1.895

6.423

38.552

0

- 485.389

31.12.1996'

46.870

2-j-1t21

.55484

71.120

0

485.389 71.120

81.426

12.615

16.722

13.860

81

35.600 1€0.304

231.424
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Aktiva
Ovriga tillgingar

Materiella nyttigheter

Byggnader och konstruktioner

Aktier och andelar

Maskiner och inventarier

Ovriga materiella nyttigheter

Kassa och banktillgodohavanden

Fordringar
LAnefordringar

Resultatregleringar

Overskadeskydd frAn Garantia

Passiva
Eget kapital

Aktiefond

Resu ltat frAn tidigare rdkenskapsperioder

Ordinarie verksamhet

Kred itforsdkri n gsbesti nd

Rdkenskapsperiodens resultat

Ordinarie verksamhet

Kred itfo rsti kri n g s best6 n d

Frimmande kapital
L6ngfristigt

Aterbiiring av kostnadsandelar
for kred itforsiikri n gen

Kortfristigt

Skulder till leverantorer

Resultatregleringar

Utjdmningsandelar for
ansvarsfordelningen

Aterbdring av kostnadsandelar for
den ordinarie verksamheten

Aterbdring av kostnadsandelar
for kreditforsdkringen

Ovriga kortfristiga sku lder

Beloppen i 1000 mark



Personalkostnader
Loner och arvoden

Pensionskostnader

Ovriga lonebikostnader

Naturaf6rmAner

Pensionsniimndens andel
av personalkostnaderna

Avskrivningar

Maximiavskrivningar enligt NSL har
gjorts enligt avskrivningsplanen.

Mindre anskaffningar under't0 000 mk,
sammanlagt 491.000 mk, har bokforts som
kostnader.

Bokftiringsvdrde {.1.{ 997
Okning

Minskning

Avskrivningar

Bokf6ringsvirde 31,1 2.1997

Bokfiiringsvdrde {.1.1 996
Ot<ning

Minskning

Avskrivningar

Bokftiringsviirde 3{.{ 2.1 996

Beloppen i 1000 mark

Neft@r Gfi[[
r@sufita*rffikmfimgem

9971 9961

75.857

1.610

7.562,

Byggnader Aktier och. Maskiner
och konst- andelar och inven-
ruktioner tarier

23.165 127.269 8.837

107 404 4.441

- -912 - 192

22.228 126.761 9.160

56.928

10.892

8 032_

23.875

380

55.487

11.549

7 711 74.747

1.580

Ovriga
materiella
nyttigheter .

313

-31 :

282.

4.67

I

-1.090 .-,-.:,

23.165 127.269

127.264

5

8.288

4.714

- 378

-- 3J87

8.837

344

-31

313
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Fastigheternas och
aktiernas beskattningsvirden

Byggnader och konstruktioner

Aktier och andelar

Fordringar
L€rnefordringar som forfaller om mer dn ett 6r

Aktieinnehav 1997

Antal

Agarandel %

Andel roster %

Bokforingsvdrde

Eget kapital

Rdkenskapsperiodens resultat

Andring i eget kapital
Aktiefond 31.12.1997

Aktiefond 1.1.1997

Okning

Aterbfr ring arr kostnadsandelar
ftir kreditftirsfr kringen
Aterbdring Ar 1998

Aterbtiring efter Ar 1998

Kari Puro

Folke Bergstrom
Kaija Kallinen

Aarne Lehkonen
Paavo Pitkdnen

Bok-
forings-
vdrde
22.228

1 997

Beskatt-
nings-
vdrde
93.874

Bok-
forings-
vdrde
23.1 65

127.269

1.566

Beskatt-.
nings-
vdrde
95.063,

131.599'

15.000

15

15

3.000

18.092

- 4.087

996

126.761 136.999

1.236

Keijo Hyvonen
Markku Koponen

Seppo Mattila
Veikko Simpanen

trlatti Uimonen
Verkstdllande direktor

Markku Sorvari

Jussi Jdrventaus
Lasse Laatunen

Mauri Mor6n

Oy Tieto-
kone-
palvelu Ab

For-
sdkrings-
aktie-
bolaget
Garantia

OyOctel

{o

330

22

33

2.212

19.998

30

28.800

48

48

1 18.534

267.727

4.488

s4.827

71.120

23.707

100.000

117.159

217.159

Overfors tillaktiefonden Ar 1998 23.706.765,60 mk
Av 6terbiiringen av kostnadsandelarna for kreditforsdkringen har till den ordinarie verksamhe-
ten anvants 31 .134.492,22 mk. Riintan 1 .834.619,17 mk, som ingdrr i beloppet, har bokforts
som rdntekostnader for den ordinarie verksamheten och som rdnteintdkter for det overforda
kreditforsdkringsbest6ndet.

Ansvar
Skatteansvar 1.200

Helsingfors den 18 mars 1998

Beloppen i 1000 mark
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Vi har granskat Pensionsskyddscentralens

bokforing, bokslut och forvaltning for rdken-

skapsAret 1.1-31.12.1997. Bokslutet som

avgetts av styrelsen och verkstdllande direk-

toren omfattar verksamhetsberdttelsen, re-

sultatrdkningen for den ordinarie verksam-

heten och kreditforsdkringsverksamheten,

balansrakningen och noter till bokslutet. Efter

utford granskning avger vi vArt utlAtande om

bokslutet och forvaltningen.

Revisorernas Ab - Ernst & Young har under

16kenskapsAret ombesorjt overvakningsrevi-

sionen av Pensionsskyddscentralen. Vi har

tagit del av revisionsberdttelsen av den

1 1 .3.1998. Granskningen har utforts i enlighet

med god revisionssed. Vi har granskat bok-

foringen, redovisningsprinciperna och bok-

slutsinnehAllet dvensom presentationen i

sAdan omfattning att vi fAtt bekrdftelse pA

att bokslutet inte inneh6ller vdsentliga fel

eller brister. Vid vir granskning av forvalt-

ningen har vi tagit stdllning till huruvida

styrelsens medlemmar och verkstdllande

direktoren handlat i enlighet med det med

stod av lagen om pension for arbetstagare

utfdrdade reglementet for Pensionsskydds-

centralen.

Bokslutet dr uppgjort i enlighet med bokfo-

ringslagen samt ovriga bestdmmelser som

reglerar uppgorandet av ett bokslut. Bokslutet

ger riktiga och tillrdckliga uppgifter om resul-

tatet av Pensionsskyddscentralens verksam-

het och dess ekonomiska stiillning pA det

satt som avses i bokforingslagen. Bokslutet

kan faststdllas och styrelsen och verkstiillan-

de direktoren kan beviljas ansvarsfrihet for

den av oss granskade riikenskapsperioden.

Helsingfors den 7 april 1998

Revisorernas Ab - Ernst & Young
CGR-sammanslutning

Folke Tegengren, CGR

Arthur Andersen Kihlman Ab
CGR-sammanslutning

Jaakko Pohtio, CGR

Tilintarkastusrengas Oy
GRM-sammanslutning

Arto Kuusiola, CGR
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Representantskapet
1995-1997
Ordinarie medlemmar/
personliga suppleanter
Kanslichef Markku Lehto, ordforande/fcir-

valtn i n g sdi re ktdr Kari T. Ahone n, avdel n i n gs-

chef Teuvo Metsdpelto, vice ordforandelverk-

stdllande direktor J ussi J drventau s

Representanter fiir arbetsgivarna/
personliga suppleanter
Verkstdllande di rektor J u kka Hdrmalal be rg s-

rddet Jaakko lhamuotila, bergsr€rdet Mikko

Kivimiiki/ve rkstdl I an d e d i re kto r Re i no H a n-

hinen, verksttillande direktor Timo Fredrik-

son/sfyrelseordf)rande Antti Piippo, vice

verkstiil la nde d i rektor Ta pan i Kahril d i re ktd r

Seppo Rlskr, verkstdllande direktor Markus

Tiitolal verkstdllande direktor Esko Murto,

direktor Stig-Erik Leiponen t.o.m. 1 .5.19971

direktor Harri Koulumies, verkstdllande di-

rektor Jarmo Pellikka/dlrektdr Heikki Rop-

ponen

Representanter ftir arbetsta garna/
personliga suppleanter
Direktor Pekka Ahmavaara/ordf6rande Heikki

Peltonen, ordforande Jarmo Ldhteenmdki/

ordfdrande Kauko Lehikoinen, ordforande

Timo Vallitlulordforande Jorma Kallio, ll

sekreterare Jarmo Koski/sekreterare Erik

Lindfors, ekonom Mikko Tuom inen/s e krete-

rare Erkki Ukkonen, ordforande Esa Swan-

llungl generalsekreterare Seppo Junttila,

ordforande Mikko Viitasalo/ve rkstdllande

direktor Markku von Hertzen

Representanter f<ir lantbruksfdreta-
garna/personliga suppleanter
ll direktionsordforande Hannu Ahol husmor

Ritv a Ka utto, h u s mo r Terttu M iel i k dinenl j o rd -

F@rventmfimET@rgem@ril
brukare Reino Parkko, riksdagsman Ola Ro-

sendahl/yrke sfi skare H e i kki S alokang as

Representanter f6r ftireta garna/
personliga suppleanter
Verkstd I lande d i rektor Matti Lepisto I d i re kt6 r

Jukka Laulajainen, foretagare Markku Wuoti/

direktor Tauno Jalonen

Representanter f6r pensionsftirsdk-
ringsholagen/personliga suppleanter
Vice verkstiillande direktor Asko Tanskanen/

vice verkstdllande direktdr Rauno Tienhaara,

vice verkstdllande direktor Alpo Mustonen/

aktu a rie ch ef J a akko T uo m ikoski, verkstiillan-

de direktor Folke Lindstrom/verksf dllande

direktdr Johan Dahlman

Representant fiir ftirsdkringskassor'
na/personlig suppleant
Verkstdllande direktor Keijo Piskonenlverk-

stdllande direkt6r Kari Puustinen

Representant ftir pensionsstifte!-
sernalpersonlig suppleant
Di rektor Eero Tuomainenl bitrdd a n de d i re ktor

Erkki Sillanpdd

Representant ftir ftirsikringsmedici-
nenlpersonlig suppleant
Generaldirektor Jorma Rantanen/avdelning s-

chef Vesa Vaaranen t.o.m. 1.3.1997

6vriga medlemmar/
personliga suppleanter
Riksdagsman Paula Kokkonen/assessor

Kaarin a B u u re-H dggl u nd, 6v erdirektor Han-

nu Uusitalo I direkt6r Aulikki Kananoja

Sekreterare
Avdelningschef Helena Tapio, Pensions-

skyddscentralen

Styrelsen 1995-1997
Ordforande verkstdllande direktor Kari Puro,

llmarinen, vice ordforande regeringsrAdet
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Markku Sorvari, Social- och hiilsovArdsmi-

nisteriet

Representanter f6r arbetsgivarnal
personliga suppleanter
Direktor Lasse Laatunen, Tlljuris kandidat

Johan Astr6m, ff, direktor Pekka Merenhei-

mo,Servicearbetsgivarnal direktor M arkku

Kopo ne n, Se rvi ce arbetsg ivarn a, vicehdrads-

hovding Mauri Mor6n, Skogsindustrin/yice

verkstdllande direkt6r Risto Uski, Metall-

i n d ustri n s centralf6rb u nd

Representanter ftir arbetsta garna/
personliga suppleanter
Socialpolitisk sekreterare Aarne Lehkonen,

FFCljurist Janne Metsdmdki, FFC, socialpo-

litisk sekreterare Kaija Kallinen, FFC|arbe-

farskyddsse kreterare Matti Huttunen, FFC,

socialsekreterare Veikko Simpanen, FFC/

o rdfd ra n d e M atti V i lj a n e n, I n g e nj 6 rsf6 rb u n d et

Representant ftir lantbruksf{iretagar-
na/personlig suppleant
Avdelningschef Keijo Hyvonen, MTK/sek-

tionschef Kaarina Knuuti, AITK

Representant ftir ftiretagarna/
personlig suppleant
Verkstdllande direktor Jussi Jdrventaus,

Foretagarna i Finlandldirektor Kimmo Kemp-

painen, Foretagarna i Finland

6vriga medlemmarlsuppleanter
Verkstdllande direktor Paavo Pitkdnen, Pen-

sions-Varm al ve rkstdl I an de d i re kto r T a i sto

Paatsila, LPA, overldkare Seppo Mattila,

Pensions-S ampo I 6ve rl dkare Kal le V ari s,

Tapiola, t.o.m. 30.4.1997, overldkare Timo

Helske, Tapiola, fr.o.m. 1.5.1997, verksam-

hetsledare Folke Bergstrom, Pensionsstiftel-

seforeninge nl ve rkstdl I ande d i rektdr Lau ri

Koivusalo, LEL Arbetspensionskassan

$ekreterare
Avdelningschef Pentti Koivistoinen, Pen-

sionsskyddscentralen, t.o.m. 30.1 1.1997,

avdelningschef Helena Tapio, Pensions-

skyddscentralen, fr.o.m . 1.12.1997

Revisorer
Revisorernas Ab - Ernst & Young, Arthur

Andersen Kihlman Oy, Tilintarkastusrengas

Oy

Re p rese nta nts ka pet
1998-2000
Ordinarie medlemmar/
personliga suppleanter
Kanslichef Markku Lehto, ordforande/fo rv alt-

ningsdirektdr Kari T. Ahonen, arbetsmark-

nadsdirektor Teuvo Metsdpelto, vice ordfo-

randel direkt5r Risto Suominen

Representanter ftlr arbetsgivarnai
personliga suppleanter
Verkstiil la n de d i rektor J u kka H 5 rmiild/bergs-

rddet Jaakko lhamuotila, bergsr6det Mikko

Kivimdki/sfy re I seo rdfdra n de H e i kki Pe ntti,

verkstiillande direktor Timo Fredrikson/

verkstdllande direktor Pekka Sairanen, vice

verkstdl lande d i rektor Ta pa n i Kahril d i re ktd r
Seppo Rlskr, verkstdllande direktor Markus

Ti ito lalverks t d I I a n d e d i re kto r E s ko hl u rto, di-

rektor Harri Koulumiesl direktdr Eeva-Liisa

I n ke ro i n e n, d i rektor Hei kki Ropponen/direkfcir

Kauko Rautiainen

Representanter ftir arbetstagarnal
personliga suppleanter
Direktor Pekka Ahmavaarai ordfdrande Kalevi

Vanhala, ordforande Jarmo Ldhteenmdki/

ordf1rande Kauko Lehikoinen, ordforande

Timo Vallittulordfdrande Jorma Kallio, fdr-
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valtningssekreterare Marja Puuska/sek-

reterare Erik Lindfors, ekonom Mikko Tuo-

minenl ordf1ra nde Rlfva Savfs ch e n ko, ordfo-

rande Esa Swanljunglgeneralsekreterare

Seppo Junttila, ordforande Mikko Viitasa-

lolverkstdllande direkt5r Markku von Heftzen

Representanter fiir lantbruksftireta-
garna/personliga suppleanter
ll direktionsordforande Hannu Ahol husmor

Ritva Kautfo, husmor Terttu Mielikdinen/

jordbrukare Reino Parkko, riksdagsman Ola

Rosendahl/yrkesfiskare Heikki Salokangas

Representanter ftir ftiretagarna/
personliga suppleanter
Verkstdllande direktor Matti Lepislol ve rk-

stdllande direktdr Matti Peltola, foretagare

Markku W uolil direktdr Tau no Jalonen

Representanter fiir pensionsfiirsdk-
ringsbolagen/personliga suppleanter
C hefmatemati ker Ta isto Lass i I a/filos of i e m a -

gister SGF Lasse Heini1, verkstdllande di-

rektor Tom Liljestroml aktuariechef Jaakko

Tuomikoskl, verkstillande direktor Folke

Li n d strom/ve rkstd I I a n d e d i re kto r J o h a n D a h I -

man

Representant f6r pensionskassorna/
personlig suppleant
Verkstii I lande di rektor Keijo Piskon en I ve rk-

stdllande direktdr Kari Puustinen

Representant ftir pensionsstiftel-
sernalpersonlig suppleant
Bankdirektor Eero Tuomainen I personal-

di rektdr Joh an Weckstrdm

Representant ftir fiirsikringsmedici-
nen/personlig suppleant
Generaldirektor Jorma Rantanenlavdel-

ningschef Kaj Husman

Ovriga medlemmarlpersonliga supp-
leanter
Direktor Aila Lind/assessor Kaarina Buure-

Hiigglund, t.o.m. 1 1.2.1998, lagstiftnings-

rddet Anna-Riitta Wallin, fr.o.m.1 1.2.1 998,

overdirektor Hannu Uusitalo/dfte ktdr Aul ikki

Kananoja

Sekreterare
Avdelningschef Helena Tapio, Pensions-

skyddscentralen

Styrelsen 1998-2000
Ordforande verkstdllande direktor Kari Puro,

llmarinen, vice ordforande regeringsrAdet

Markku Sorvari, Social- och hdlsovArdsmi-

nisteriet

Representanter ftir arbetsg ivarna/
personliga suppleanter
Direktor Lasse Laatunen, TTljuris kandidat

Johan Astrdm, ff , direktor Markku Koponen,

Servicearbetsgivarnafuris kandidat Jukka

Karh u, Se rvicearbetsgiva rn a, vicehiiradshov-

ding Mauri Mor6n, Skogsindustrinl direktdr

Jussi Kallio, Metallindustrins centralfdrbund

Representanter ftir arbetstagarna/
personliga suppleanter
Socialpolitisk sekreterare Aarne Lehkonen,

FFCljurist Janne Metsdmdki, FFC, socialpo-

litisk sekreterare Kaija Kallinen, FFCleko-

nom lsmo Luimula, FFC, socialsekreterare

Veikko Simpanen, FTFC|ordfdrande Arlatti

V i lj ane n, I ngenjdrsforbu ndet

Representa nt fiir lantbruksftiretagar-
nalpersonlig suppleant
Avdelningschef Keijo Hyvonen, MTK/sek-

tionschef Kaarina Knuuti, AITK

Representant ftir ftireta ga rna/
personlig suppleant
Verkstdllande direktor Jussi Jiirventaus,

Foretagarna i Finland/dlrektor Kimmo Kemp-

painen, Foretagarna i Finland
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Ovriga medlemmarl
personliga suppleanter
Verkstdllande direktor Paavo Pitkdnen, Pen-

sions-Va rm al ve rkstdll an de d i re kt6 r Tai sto

Paatsila, LPA, overldkare Seppo Mattila,

Pensions-Sampol overldkare Timo Helske,

Tapiola, verksamhetsledare Folke Bergstrom,

Pensionsstiftelseforenin gen/verkstdl I a nd e

direktdr Lauri Koivusalo, LEL Arbetspensions-

kassan

Sekreterare
Avdelningschef Helena Tapio, Pensions-

skyddscentralen

Revisorer
Revisorernas Ab - Ernst & Young, Arthur

Andersen Kihlman Oy, Tilintarkastusrengas

Oy

Konsultativa kommissionen
f6r invaliditetsirenden
1 .1-30.6 ,1997
Ordforande vice verkstdllande direktor Seppo

PietilSinen, vice ordforande sakkunnig Mar-

jatta Sir6n

Medlem marlsupplearter
Overliika re Sa kari T olal ko nta ktc h ef A rj a S a n -

kari, specialistldkaren i inre medicin och

kardiologi Matti Saarinenlavdelningschef

Pentti Koivistoinen, overldkare Timo Aro/

medicine och kirurgie doktor Vesa Vaaranen,

medicine doktor Jukka Kivekds/specialist-

ldkaren i arbetshygien Markku Vanhanen,

docent Martti Olkinuoral medicine och kirurgie

doktor, specialistldkaren i psykiatri Antero

Leppdvuori, avdelningschef Eeva Ahokas/

formAnschef Tuovi Tschernij, docenten i or-

topedi och traumatologi Pertti Myllynen/

medicine doktor Jarmo Vuorinen, sakkunnig-

ldkare Kari Kaukinenlvicehdradshovding

Al i kko Nyyssd/d, social politisk sekretera re

Kaija Kallin enl socialpolitisk sekreterare Si-

nikka Nddttsaar, sektionschef Kaarina Knuu-

til organisationschef Kari Bjdrkl1v, over-

i nspektor Pentti Leh m ijokil ove ri n s pe ktd r Anj a

Lyra, verkstdllande direktor Matti Soljanlah-

til bitrdd a nd e avde I n i n gsch ef M a rj a-Lfisa Sa-

I o ra nta, sa kku n n i g M a rjatta Sirdn I avd e I n i n g s-

chef Pertti Tukia, pensionsdirektor Esko

Vainionpdd I avdelningschef Risto Rinta-

J o u p p i, pensionsfo rs2i kri n g sd i re ktor Pentti

Saarim6ki/bitrddande direktdr Eeva Kosken-

syrjd, byrlchef Kaija Tolvanenlbyrdchef He-

lind Nieminen, ledande overliikare Hannu

Hiirkonen/yi ce ve rkstdl I an d e d i rekt6 r Ve ij o

Jalava

Se kretera relfrired ra gande
Marja Kallenautio, Marja Rantala

Konsultativa kommissionen
ftir i nval id itetsdrenden
I .7 .1997-31 .1 2.1 999
Ordfora nd e vice verkstiil I a nde d i rektor Seppo

Pietiliinen, vice ordforande sakkunnig Mar-

jatta Sir6n

Med lemmarlsuppleanter
Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti

tMyllynen/medicine doktor Jukka Kivekds,

specialistlikaren i inre medicin och kardiologi

JV atti Saari n en I d oce nt Al a rtti O I ki n u o ra, t. o. m.

31.12.1997, medicine och kirurgie doktor,

specialistldkaren i psykiatri Antero LeppS-

vuori, fr.o.m. 1.1.1998, jurist Markku Kojo/

chefsjurist Katriina Vierula, socialpolitisk

sekreterare Kaija Kal line nl soci al pol itisk sek-
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reterare Sinikka Nddtsaari, ombudsman Riit.

ta Tyo I dj d rvi I j u ri st Atl att i Le p p dt I dt, o m b u d s m a n

Jukka Karhuldirektdr Markku Koponen, sak-

kunnigliikare Kari Kaukinen/vicehdrads-

hovding Mikko Nyyssold, verkstiillande di-

rektor Hannu Nordqvist/o rg an isationschef

Kari Bjdrkl1v, sektionschef Kaarina Knuuti/

direktor Keijo Hyvonen, overldkare Sakari

f ohl6verldkare Seppo Mattila, overlSkare

Timo Aro/avdelningschef Sini Kivihuhta,

sakkunnig Marjatta Sirdnl avdelningschef

Pertti Tukia, verkstdllande direktor Matti

Soljan lahti/b itrdd a nd e avde I n i ng sch ef tul arj a-

Liisa Saloranfa, pensionsdirektor Esko Vai-

nionpddl avdel n i n g sch ef Ri sto R i nta-J o u p p i,

t.o.m. 31.1 2.1 997, avdelningschef Timo Alus-

tonen, fr.o.m. 1 .1 .1998, pensionsforsdkrings-

d irektor Pentti Saari mdkil b itrdd a nde d i re kt6 r

Eeva Koskensyrjd, byr€rchef Kaija Tolvanen/

byrdchef Helind Nieminen, ledande overld-

kare Hannu Harkonen/vice verkstdllande

direktor Veijo Jalava, avdelningschef Eeva

Ahokasl fd rm tt n sch ef Seppo V i rta n e n, ov er -

i ns pe ktor Pentti Le h m ijokil ove ri n s p e kto r A nj a

Lyra

$ekreteranelFiiredra gande

Marja Kallenautio, Marja Rantala

Foretagarnas delegation
1 997-1 999
Ordforande verkstdllande direktor Matti Uimo-

nen, vice ordforande bitradande avdelnings-

chef Markku Sirvio

Medlemmarlpersonliga suppleanter
Trafikidkaren Raimo N ikkanen/ve rkstdllande

direktor Aino Hiinninen, taxiiigaren Krister

Olsson/verkstdllande direktdr Heikki Kddridi-

nen, ombudsman Juhani Hopsu/apotekare

Marcus O//i verksamhetsledare Jouni Korho-

nenlverkstdllande direktor Sakari Yli-Rahko,

verksamhetsledare Pdivi Liedes I generalsek-

reterare Terhi Aaltonen, verksamhetsledare

Ati I la Sam a I etdin I g e n e ra I se krete ra re htl a rkk u

Yl6nen, verkstdllande direktor Tiina Oksala-

Leino/verkstdllande direktdr Lea Herttua, di-

rektor Matti Rdisdnenlverkstdllande direkt1r

I I kka Li u kkonen, verkstal lande d irektor Ki rsti

Paasikallio/avdelningschef Juhani Seppdld,

verkstallande direktor Ensio Romolverkstdl-

I and e d i re ktd r Heikki Ti rkkone n, verkstdllande

d irektor Heimo Potin kara/ve rkstdl I a n d e d i re kto r

Aulis Laaksonen, avdelningschef Tapani Ka-

ronen/verks a m hetsl ed are I smo Oj al a, forsak-

ringsdirektor Hannu Rissanen/vi ce ve rkstdl-

lande direktdr Alpo Mustonen, direktor Rauno

Tienhaaral m a rkn ad sd i re ktd r Esa Lo m m a, verk-

std llande d irektor Kari Pu usti n enl ve rkstdl I an d e

direkt1r Kari Joutsa

Sekreterare
Projektchef ltllikko Pellinen
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Nycke lom ridena

Under br 1997 hade Pensionsskyddscentra-

len utvecklingsm6l pir fyra nyckelomrAden.

F#rtroendet ftir pensionsskyddet
tir ett nyckelomr€rde dar mAlet 5r att den sto-

ra allmanheten skall ha fortroende for att

grunderna for pensionsskyddet hAller ocks6

i framtiden. Representanter for Pensions-

skyddscentralen har pAvisat i offentligheten

att pensionsskyddet, tack vare de dndringar

som gjorts, nu vilar pA en annu stadigare

grund dn tidigare och att systemet inte 5r i

behov av n6gra stora reformer. Pensions-

skyddscentralen dr dock inte den enda opi-

nionsbildaren, inte ens den starkaste, och

Asikterna bland den stora allmdnheten tyder

pA en vaxande misstro mot arbetspensions-

skyddet och dess framtid. For att Aterupprdtta

Kopta ADB-tjenster

t\/ilj.mk
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I oritt fl Ptanering

fortroendet har man beslutat att bl.a. oka

den information som riktas till de forsdkrade.

S&ttre trmrudskap frir lagiindringar
iir ett mErl enligt vilket man har okat kontak-

terna med social- och hilsov6rdsministeriet,

arbetsmarknadsparterna och de ovriga intres-

segrupperna, for att informationen om beho-

vet av lagdndringar skall lopa smidigt. I en-

lighet med mAlet bereddes forsiikringen av

korta anstdllningar rdtt lSngt redan innan

lagen antogs, vilket gjorde arbetsbordan i

det sista skedet, innan lagen 1 .1 .1 998 trddde

i kraft, betydligt ldttare.

Reforrxen av dmtmsysten'len

dr Pensionsskyddscentralens viktigaste re-

formprojekt, som under berdttelse6ret huvud-

sakligen framskred enligt mAlen. Reformen

av registreringen av pensionsansokningarna

och -besluten 5r nu framme vid testskedet

infor ibruktagandet. Ndsta stora projektblock

ar reformen av registreringen av anstdllnings-

forhAllanden. M6let dr att ibruktagandet skall

ske vid millennieskiftet. OcksA tjdnsterna for

statistikforingen hAller p6 att omarbetas sA

att de motsvarar den nya tekniken.

tJtveck!ingen av servieear
har framskridit pA tv6 nivAer. Pii den allmdnna

niv6n har servicestrategin fornyats, bl.a. med

hjdlp av omfattande kundintervjuer. Den and-

ra niv6n utgors av avdelningarnas utveck-

lingsprojekt. Datasystemreformens resurs-

qv
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behov har beaktats sA att man i ovrigt ndstan

helt avhAller sig frAn siidana reformer som

krdver iindringar i datasystemen under de

narmaste Aren.

Datalog istiken

Med arbetspensionssystemets datalog istiska

process avses ndrmast formedlingen och

lagringen av elektronisk information som

behovs for handlSggningen av pensions-

drenden. De datalogistiska servicekedjorna

har mAnga led, uppgifter hanteras i flera

olika organisationer och vid mAnga skeden.

Pensionsskyddscentralen reformerar sina

datasystem och utvecklar sina egna service-

kedjor for att servicenivin inom hela arbets-

pensionssystemet skall kunna hojas och

kostnadseffektiviteten forbdttras. Utveck-

lingsarbetet sker i ett ndra samarbete med

pensionsanstalterna.

Anmalningar till anstallnings-
forhallanderegistrel ar 1 997

1000 anmalningar

1 250

1 000

750

500

250

APL KAPL FoPL LFoPL SJPL KoPL

Pensionsskyddscentralen utvecklar sin data-

kommunikation och funktionen av sina data-

lager med m6let att sakra alla pensions-

anstalter storningsfri tillgAng till u ppgifterna.

Genom siirskilda avtal kompletteras bastjiins-

terna med skriiddarsydda tjdnster for de

enskilda pensionsanstalterna.

Arbetspensionsanstalterna, Folkpensions-

anstalten och nAgra andra samarbetspartners

siinder Pensionsskyddscentralen all nodvdn-

dig information for att forvaras i datalagren.

I och med att samarbetet mellan pensions-

anstalterna okar kommer Pensionsskydds-

centralen att ta over uppgifter som ocks6

betjdnar den offentliga sektorns pensions-

anstalter. I datalagren infors ocks6 informa-

tion som behovs vid produktionen av andra

tjdnster, t.ex. statistik.

Under verksamhetsAret tog registren over

anstill I n i ngsforhAl landen och foretaga rperio-

der emot ca 5,3 miljoner anmalningar. Antalet

anmdlningar om arbetsloshetsperioder och

andra formAner som anknyter till arbetspen-

sionstillSggen var 1,5 miljoner. Pensionsfalls-

registret tog emot 300 000 anmdlningar och

pensionsansokningsregistret 100 000 anmdl-

ningar.

Registeruppgifter om anstdllningar och fore-

tagarverksamhet behovdes 3,5 miljoner gAng-

er for skotseln av pensionsiirenden. For

andra tindamAl gavs uppgifter i 43 000 fall,

pA grunder som bestiims i lagen. Uppgifterna

om pensionsansokningar och pensionsfall

anvdndes 336 000 gAnger.
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Reformen av registreringen av pensions-

ansokningar och -beslut och drendehante-

ringen framskred allmdnt taget i enlighet

med mAlen. Pensionsanstalterna informera-

des om arbetet pi ett flertal informationsmo-

ten. Tekniken for maskinell slutledning och

styrning av pensionsansokningar och andra

delfunktioner inom omrAdet ar till sina centra-

la delar nastan fdrdiga och millet ar att de

skall tas i bruk hosten 1998. Samtidigt har

man emellertid varit tvungen att forbereda

sig pA att parallellt med den nya tekniken

bibehAlla funktioner som baserar sig pA den

gamla tekniken.

Reformen av registerutdragsservicen har

inletts under berattelseAret genom att forst

utreda hur omfattande hela projektet kommer

att bli. Utvecklingen av utdragsservicen p6-

verkas p6 en och samma gAng av att det

gemensamma pensionsberakningsprogram-

20

15

10

Personer som gatt i arbetsloshets-
pension, andel av den motsvarande {or-
siikrade befolkningen i eldern 60-64 ar

5

1 993 1 994

FoPL

1 99s 1 996 1 997

I fl npr-

met blir fdrdigt och tas i bruk, att principen

om sista forsdkrare genomfors och att euron

eventuellt tas i bruk. Allt detta bildar en helhet

som kraver sA mycket resurser att den arbets-

insats som behovs for det tekniska genomfo-

randet blir tillgdnglig forst efter millennie-

skiftet.

Arbetspens io nssystemet
utvecklas

Ferskniragc*n

Utvecklingsprojekten inom arbetspensions-

systemet understoddes av vetenskapliga

undersokningar och utredningar. Ar 1997

riktades de pA att forska i orsakerna till att

arbetstagare ldmnar arbetslivet tidigt, pi att

analysera den ekonomiska hillbarheten hos

pensionsskyddet och den ovriga sociala

tryggheten och pA grundforskning ide sociala

trygghetssystemen. Utover dessa dmnesom-

rAden forskade man i pensionssystemets

funktionsduglighet i ett fordnderligt samhdlle.

Forskningssamarbete bedrevs med univer-

siteten, FPA och Ndringslivets forsknings-

institut ETLA. Forskningsavdelningens egna

publikationsserier kom ut med 12 publikatio-

ner.

Arbetspensionssystemet och dess intresse-

grupper gav tillsammans ut festskriften "Eld-

kepolitiikka 2000-luvulle" for att hedra profes-

sor Teivo Pentikdinen, arbetspensionssyste-

mets skapare och utvecklare, ndr han fyllde

80 6r.

{9
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Statistiken
I och med att folkpensionen har blivit helt

arbetspensionsavhdngig har arbetspensions-

systemets betydelse for statistik och forskning

okat. Under berdttelseAret utgavs en ny sta-

tistikpublikation om arbetspensionstagarna

tillsammans med Kommunernas pensions-

forsdkring och Statskontoret.

Den reform av statistikregistren som krdvs

av registerreformen fortgick med det ndrmas-

te milet att trygga tillg6ngen till pensions-

statistik ur pensionsregistret som tas i bruk

i oktober 1998.

Trots utvecklingssatsningarna lyckades man

ge ut statistik i samma mangd, omfattning

och kvalitet som Aret innan. Andringar i inne-

hirllet orsakades bl.a. av rehabi I iteri n gsst6det

och den utvidgade statistikforingen av orsa-

kerna till arbetsoform6ga. Ny information

Personer som gatt i

1 997arbetspension ar

1 000 personer
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I Privata sektorn f.,,1 Samttiga
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utgavs om EU/EES-pensionerna och pen-

sioner som betalas till utlandet. Statistiska

utredningar gjordes bl.a. av hojningen av

pensioneringsAldern och avgorandena om

invalid pensioner.

Beredningen av
lagdnd ringa r

Pensionsskyddscentralen har bistitt social-

och hiilsovSrdsministeriet med att bereda

lagtexter och motiveringar for att principen

om sista forsdkrare skall utvidgas till att om-

fatta ocksA den offentliga sektorn. En siink-

ning av Sldersgrdnsen for deltidspension

fr6n 58 till 56 Ar har ocks6 varit under bered-

ning. Beredningen av lagdndringar g5llande

lonebegreppet i APL anknyts eventuellt till

en storre helhet, ddr man efterstravar att

forenhetliga lonebegreppen inom olika for-

siikringssystem. Enhetlighet efterstrdvas

ocksA i frAga om definitionen av arbetsofor-

mAga inom olika sociala trygghetssystem.

Foretagarskap och foretagarnas pensions-

drenden har varit foremil for en mingsidig

utredning. MAlet har 6 ena sidan varit att

forenkla skotseln av socialskyddsiirenden

p5 smAforetag och 6 andra sidan att losa

problem som giiller inkasseringen av premier-

na for foretagarnas eget lagstadgade pen-

sionsskydd. Arbetspensionspremiens storlek

och betydelsen av fordelningen av kostnads-

ansvaret vid sysselsiittningen av iildre arbets-

sokande har tangerats vid utredningarna,
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varande praxis har framforts.

And ri n gar av koefficienterna for fortidsm insk-

ning och hdjning p6 grund av uppskjutet

uttag av Alderspension dr under beredning.

De baserar sig delvis pA sdnkningen av be-

rdkningsrdntan i borjan av hr 1997 . Oavlona-

de perioder under p6giende anstdllningsfor-

h6llanden och den inverkan som en overgAng

till euron kommer att ha pA arbetspensions-

bestdmmelserna har varit foremirl for interna

prelimindra utredningar inom Pensions-

skyddscentralen.

Tilldmpningen av lagarna

Tilliimpningsanvisxringarna
Anvisningar som gors i samarbete med pen-

sionsanstalterna garanterar att arbetspen-

sionslagarna tilliimpas enhetligt. Mest om-

Anstallningar som inte uppnat APL-
granserna efter den ointjenade

pensionens storlek, ar 1995
1000 personer
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fattande betydelse under verksamhetsAret

hade anvisningarna om forsdkringen av korta

anstdllningar, dvs. anstdllningar som inte

uppnErr APL-grdnserna, fr.o.m. 1 .1 .1998.

Trots att tiden for forberedelser mellan dnd-

ringsbesluten och ikrafttriidandet var kort

blev anvisningarna fdrdiga i tid. I december

blev ocksA de tekniska anvisningarna for

anmdlningstrafiken fdrdiga.

TillSmpningsanvisningarna for jdmstdllandet

av tilldggspensionsordningar blev fiirdiga

samtidigt som lagen trddde i kraft, dvs. i de-

cember 1997. Anvisningarna galler situatio-

ner ddr arbetsgivaren har tecknat olika till-

ldggspensionsordningar for mdn och kvinnor.

For att skotseln av foretagarnas pensions-

forsdkringar skall effektiveras har lagen and-

rats fr.o.m. 1 .'1 ,1998 sA att forsummelse av

premiebetalningarna i vissa fall kommer att

leda till ldgre pension.

Utbildningen
Under den nya utbildningsenhetens forsta

hela verksamhets6r effektiverades i synner-

het den externa utbildningen betydligt. Kurs-

utbudet blev storre, i nformationen forbdttra-

des och programmen och metoderna utveck-

lades.

PA Pensionsskyddscentralen holls 75 kurser

med teman som pensionsberdkning, over-

enskommelser om social trygghet, EU-pen-

sioner och internationella pensionsdrenden,

arbetspensionsrehabilitering och bedomning

av arbetsformAgan samt pensionerna inom

den offentliga sektorn. Mot slutet av iret var

24
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forsiikringen av korta anstallningar det do-

minerande amnet. Av de 110 kurser som

holls utanfor Pensionsskyddscentralen ut-

gjordes majoriteten av utbildning for perso-

nalen pii Folkpensionsanstalten.

En Arbetspensionsdag av nytt snitt holls i

november. Statsminister Paavo Lipponen

som upptrddde pA seminariet betonade att

den nordiska socialpolitiska modellen ar en

del av den europeiska identiteten, som de

blivande nya medlemslanderna i Europeiska

unionen skall efterstrdva. Statsministern

ansAg att ocks6 den sociala och mdnskliga

dimensionen bor st6 i centrum vid forhand-

lingarna om en utvidgning av unionen.

Det internationella
sam arbetet

I mAnga internationella sammanhang repre-

Uffardade intyg om tillamplig
lagstiftning, de centralaste

landerna
SI

1 000

800
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200

Tysk- USA Sverige Norge England
land

1 997
.1996

senterar Pensionsskyddscentralen hela ar-

betspensionssystemet. Det blir synligt for-

utom i forhandlingar som g6ller den sociala

tryggheten ocksdr i uppgifter som galler ar-

betstagarnas rorlighet over statsgrdnserna.

Pensionsskyddscentralen ger t.ex. arbetsta-

gare som blir utsdnda utomlands intyg om

tilldmplig lagstiftning. lntyget visar att arbets-

taga ren fortfarande omfattas av socialforsdk-

ringen i Finland. Antalet intyg om tilldmplig

lagstiftning var sammanlagt 4 400, varav den

storsta delen, ca en sjdttedel, gavs till arbets-

tagare som blev utsdnda tillTyskland. Antalet

pensionsansokningsiirenden som behandla-

des var 16 000, mest gemensamma ansok-

ningar med Sverige.

Pensionsskyddscentralen deltog aktivt i ett

projekt som pAgAr inom Europeiska unionen

och som har som syfte att med hjiilp av data-

tekniken gora hand169gningen av ansokning-

ar om formAner snabbare. Framskridandet

av projekten hdmmas av bl.a. datasekretess-

fr6gor och skillnader mellan systemen i de

olika 16nderna. Samarbetet med Tyskland

har kommit ldngst, person- och anstillnings-

uppgifter sands ddrifrAn i elektronisk form

till Pensionsskyddscentralen.

Forhandlingar om andringar av overenskom-

melserna om social trygghet fordes med

Tyskland, Osterrike, Storbritannien, Schweiz,

Australien, Quebec, Chile och Lettland. Over-

enskommelsen om social trygghet med Est-

land tradde i kraft hosten 1997. En overens-

kommelse med lsrael torde trdda i kraft 5r
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1998, s6som ocksA de nya overenskommel-

serna med Storbritannien, Tyskland och Ka-

nada.

Pensionsskyddscentralen hade fortsdttnings-

vis ett ndra samarbete med socialforsdkrings-

anstalterna i olika ldnder och med organisa-

tionerna inom branschen, bland vilka kan

ndmnas den FN understdllda socialskydds-

organisationen ISSA, The lnternational Social

Security Association.

Kostnadsfrirdelni ngen mel-
lan arbetspensionsanstal-
terna

lnom arbetspensionssystemet for den privata

sektorn foljer man den si kallade principen

om sista forsdkrare. Enligt den betalar den

pensionsanstalt som beviljat pensionen den

forsdkrades hela pension ocksA till den del

FoPL-pensionsutgiften

Mili.mk
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alla pensionsanstalter tillsammans eller n6-

gon annan pensionsanstalt ansvarar for pen-

sionen. Pensionsskyddscentralen fordelar

6rligen kostnaderna for de pensioner som

anstalterna gemensamt ansvarar for och

samtidigt utreds de pensionsdelar som pen-

sionsanstalterna har betalat for varandras

riikn ing.

Under berdttelseAret utfordes den slutliga

ansvarsfordelningen for 6r '1996. Enligt den

betalades ca 27 ,5 miljarder mark i pensioner

till arbetstagarna inom den privata sektorn.

Pensionsanstalterna svarade gemensamt

for 19,7 miljarder mark av beloppet. Via Cent-

ralkassan for arbetsloshetskassorna betala-

des 3,0 miljarder mark for att tiicka pensions-

utgifterna. Staten bidrog till kostnaderna for

foretagarnas pensioner med 2,0 miljarder

mark. Statens andel av FoPL-pensionsutgif-

terna dr ca 16 procent och av LFoPL-pen-

sionsutgifterna 69 procent.

Overvakningen av forsiik-
ringsskyld ig heten

Pensionsskyddscentralen dvervakar att ar-

betsgivare och foretagare tecknar den lag-

stadgade pensionsforsiikringen. Overvak-

ningsfallen aktualiseras ofta i samband med

utdragsservicen. Under berdttelse6ret utred-

des 1700 arbetsgivares forsdkring. Tvings-

forsdkringar mAste tecknas for ndstan 500

arbetsgivare. Vid arbetsgivarinspektioner

upptdcktes att ca 4000 arbetstagare sakna-

des i registren. Overvakningen av foretagar-

%
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forsakringar omfattar ca 5000 foretagare.

Av pensionsanstalterna stir pensionsstiftel-

serna och -kassorna under Pensionsskydds-

centralens overvakning vad giiller tilldmp-

ningen av lagarna. Overvakningens tyngd-

punkt ligger pA rAdgivning och handledning.

lnspektionsbesok gjordes hos 24 stiftelser

och kassor. Overvakningen av pensionsstif-

telsernas och -kassornas tdckning overfordes

till social- och hdlsovArdsministeriet i borjan

av iir 1996.

Arbets pens ionsr6d g ivn i n g-
en och informationen
RAdgivningen
Betjdningen av de forsdkrade baserar sig

forutom pA lagen ocksA p2r att de forsakrade

uppfattar Pensionsskyddscentralen som en

sakkunnig, opartisk och tillforlitlig informa-

tionskdlla i fr6ga om arbetspensionerna.

Ridgivning till de forsakrade och till ar-

betsgivarna personligen, per telefon eller

per brev ar till arbetsmtingden en av Pen-

sionsskyddscentralens mest omfattande

serviceformer. RAdgivningen har under

de senaste frren anlitats siirskilt mycket

av dldre arbetslosa personer.

Antalet rAdgivningssamtal var nastan

40 000. Over 15 000 brev besvarades,

svarstiden var i genomsnitt tv6 veckor.

De forsdkrade betjdnades pA serviceda-

gar och vid rAdgivningstillstdllningar som

ordnades pi olika h6ll i landet. Allt som

allt fick 10000 forsdkrade personlig be-

tjdning. Dessutom bes6ktes olika miiss-

evenemang av sammanlagt 5000 kunder.

Det personliga pensionsutdraget dr Pen-

sionsskyddscentralens viktigaste produkt

som dr riktad till de forsdkrade. Med hjdlp

av utdraget kan den forsdkrade kontrollera

uppgifterna om sin arbetskarridr, om an-

stdllningsforh6llandena har forsdkrats och

registrerats rdtt. Ar 1997 fick mer dn en

halv miljon forsakrade ett pensionsutdrag.

Utdraget skickades pA den forsiikrades

egen begtiran till 94 000 personer och

som automatiskt utskick till 320 000 per-

soner. Resten av utdragen gavs av pen-

sionsanstalterna.

Kampanjen mot svartjobb fortsatte i sam-

arbete med skattemyndigheterna, Handels-

branschens fackforbund r.f. och Hotelli- ja

ravintolatyontekijoiden Liitto ry.

Begisterutdrag
till arbetstagare
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Medlemmarna i forbunden fick ett pensions-

utdrag och rAdgivningsdagar ordnades for

dem pA sammanlagt sex orter.

lnformationen
Pensionsskyddscentralen har ett omfattande

informationsmaterial pA lnternet. Det utveck-

las for att det skall bli Snnu ldttare att anvdnda

dn tidigare. Tills vidare har lnternet inte inver-

kat pA anvdndningen av de traditionella me-

dierna, utan tryckta broschyrer och medde-

landen anvinds fortfarande mest. Det blir

allt vanligare att arbetspensionsbolagen an-

vdnder sig av broschyrer som ar gjorda pA

Pensionsskyddscentralen och forsedda med

bolagets egen pdrm. Broschyrerna och med-

delandena kommer ut p6 b6de svenska och

finska. I och med att internationaliseringen

okar har ocksdr engelskans betydelse for b5-

de kundtjdnsten och tryckalstren tydligt okat.

Personalomsattningen

8

6

4

2

1993 1994 1995 1996 1997

Den enda facktidskriften Inom arbetspen-

sionssystemet, TyoelSkelehti/Arbetspension

kom ut med fem nummer pA finska och tvi
nummer pi svenska. Under berdttelseAret

okade andelen material som behandlar ar-

betspensionssystemets placeringsverksam-

het och betydelse for samhdllsekonomin.

Personalen
Vid slutet av Aret arbetade 326 personer pA

Pensionsskyddscentralen. Tio personer var

deltidspensionerade, fyra var alterneringsle-

diga och tvi deltog i arbetsrotation. Perso-

nalomsdttningen minskade frAn Stta till fem

procent.

LAngvariga anstdllningar och hog grundutbild-

ning iir typiska for Pensionsskyddscentra-

lens anstdllda. Hela 42 procent av personalen

har hogskoleutbildning. Fler iin 200 personer

hade varit anstiillda minst 15 6r. MedelAldern

var 45 fir, dvs. densamma som ett 6r tidigare.

23 procent av personalen var man.

Tyngdpunkten for foretagshdlsovArden var

forebyggande arbete och uppriitthAllande av

arbetsformAgan. Flera tematillstiillningar

ordnades for att utveckla arbetsgemenska-

pen och arbetsmiljon.

Den nya utbildningsenheten har utvidgat

mojligheterna till utbildning genom att erbju-

da personalen samma kurser som utom-

stAende. Det sammanlagda antalet utbild-

ningsdagar per tjdnsteman var Atta, vilket

var litet mer dn Sret innan.

25
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-34 35-44 45-54 55-64

-t 

tI t-

2A
Nya invalidpensioner inom

den privata sektorn

35

30

25

20

15

10

5

1000 pensioner

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Sjukdom som orsakat arbetsof ormagan:

r [:n r3ll5* ffi P#]S[JIF' tr ?J;
rubb- organens skeletala
ningar sJuk- systemet

domar och bindvav

Nypensionerade inom
den privata sektorn

1000 personer

60

50

40

30

20

10

1988 89 90 91 92 93 94

Alder vid pensioneringen:

I -54 ! ss-ss m 60-64

95 96 97

65-

Genomsnittlig totalpension
vid slutet av 1996

Mk/mAn

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1 000

Samt- APL KAPL
liga

FoPL LF6PL KoPL SjPL

ISJ,,XXi?,, I".Jlill,l'," ffi [Sf","."".
andel andel andel

Familjepensioner ingAr inte
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Pensionsanstalter

Forsdkrade*

Pensioner

Nybeviljade
pensioner

Premieinkomst*

Pensionsutgift

Ansvarsskuld*

Medelpension

Medelpension,
nya pensioner
-enligt uppskattning

31.12

31.12

31.12

milj.mk

milj.mk

31.12
milj.mk

31.12
mk/m6n

APL

56

1 050000

594200

KAPL

1

140000

1 531 00

KoPL

1

12000

670

100

14

400

1782

1706

sjPL
1

1 0000

8300

2030

4049

4091

1 994

548000

234000

41 300

1280

1 98000

1022000

FoPL

10

1 50000

85900

LFoPL Totalt

160
120000 1400000

230300 1072400

antal 52580 12520 130 540 7000 12910 85690

mk/min

29340

24150

182270

3411

3804

1 860

3380

'17530

1847

2187

2080

2890

2805

3029

750

2730

990

1 399

34400

33580

2623

3146

270

400

980 130 203340

Antal pension er 31.12

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsloshetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Totalt

Pensioner 31 .12.1996
Nybeviljade

Andrade till 6lderspension

Avslutade

Pensioner 31 .12.1997

1 993

530000

232000

41100

328
'192000

996000

1995 1996 1997

565000 580000 594000

233000 226000 218000

37500 39600 42900

1916 2347 2796
204000 210000 215000

1042000 1057000 1072000

N

Andringar iantalet pensioner, 1000 st
invalid- arbets- Alders-
pensioner loshets- pensio-

pensioner ner

familje- totalt
pensio-
ner

226

18

-20
-6
218

210
14

1057

56

-41
1072

11

-7
-1

40

43

580

13

27

-26
594

Pensionsutgiften, milj.mk
1 993

Alderspensioner 13450
lnvalidpensioner 8760
Arbetsloshetspensioner 1720
Deltidspensioner 13

Familjepensioner 3460
Sammanlagt 27800
I alla siffror ingAr ocks6 registrerat tilldggspensionsskydd.

1 994

14680

901 0

1780

36

3580

29090

1997

1 8070

9280

2070
100

4060

33580

1 995

1 5780

9280

1790

64

3740
30660

I
215

1 996

1 6940

9440
'1840

84

391 0

32210
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Rapporter

Tuominen, Eila. lkddntyvdt tyottomdt ja eldke-

tu rva. Vertai leva selvitys pal kansaajavtiestoon

kuuluvien 45 - S9-vuotiaiden tyottomien ja

tyoll isten tyou rista ja eliiketu rvan karttumisesta.

(De iildre arbetslosa och pensionsskyddet.

Jdmforande utredning av arbetskarridren och

det intjdnade pensionsskyddet bland arbetslosa

och sysselsatta i Aldern 45-59 Ar.) Eliiketurva-

keskus. Raportteja 1 997:5

Salonen, Janne. Taloustieteellinen ndkemys

eldkejdrjestel m ist5. Jakojdrjestel mdn ja rahas-

toiva n el dkejdrjestel mdn verta i I u tehokku uden

ja hyvinvoinnin kannalta. (En ekonomisk syn

p6 pensionssystemen. Jiimforelse mellan for-

delningssystem och fonderande pensionssys-

tem ur effektivitetens och vdlfiirdens synvinkel.)

Eldketurvakeskus. Raportteja 1 997:6

Hyrkkdnen, Ralt. Yrittdjien tyohalukkuus elti-

kea i kana. (Foretagares villighet att arbeta u nder

tiden som pensionerad.) Eldketurvakeskus.
Raportteja 1997:7

Nlssinen, Ka ij a-Li i sa. Eliikea lan hakutesa u rus.

(Tesaurus for pensionsbranschen) Elaketurva-

keskus. Raportteja 1 997:8

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo,

Jussi. The Solidarist ldeology in the Turn-Of-

The-Century France. Eliiketurvakeskus. Ra-

portteja 1997:9

Papers

Korpela, Timo - Klaavo, Tapio - Lundqvist, Bo.

Eliikemenot ja viiestomuutokset. Selvitys
viiestom u utosten vai kutuksista eldkemenoon

(Pensionsutg ift erna och demog rafiska foriind-

ringar. En utredning av demografiska foriind-

ringars verkningar pdr pensionsutgiften.) Eld-

keturvakeskus. Mon isteila 1997 :17

Li n d el l, C h ri sti n a. Tyoeldkema ksujen ja rahas-

tojen kehitys vuosina 1995-2040. (Arbetspen-

sionspremiernas och fondernas utveckling iren
1 995-2040.) Eldketurvakeskus. Monisteita

1997:'1 8

Forss, Mikael. EMUn vaikutuksia Suomen elii-

kejdrjestelmddn. Yleistausta ja kysymyksen

asettelua keskustelun pohjaksi. (EMU:s verk-

ningar pA det finska pensionssystemet. Den

a I lmdnna bakg runden och frAgestiil ln in gar som

debattunderlag.) Eldketurvakeskus. Monisteita

1 997:1 9

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo,

Jussl. Sosiaaliturva jdlkiteol listuvassa yhteis-

kun nassa. Sosiaaliturvatyyppinen h istoriall is-

sosiologinen vertailu. (Den sociala tryggheten

i det postindustriella samhallet. En historisk-

sociologisk jiimforelse. ) E liiketu rvakeskus. Mo-

nisteita 1997:20

Gould, Raija - Takala, Mervi. Eliketurvakes-
kuksen varhaiseliiketutkimus. Selvitys tutki-

muksen nykyisestii vaiheesta. (Pensions-

skyddscentralens forskn i ng kri n g fortidspen-

sioner. En utredning av forskningens nuldge.)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1997 :21

Takala, Me rvi. Osa-ai kaeliiketutki m us. Kyse-

lyaineiston kuvaus. (Undersokning av deltids-

pensioner. Beskrivning av enkdtmaterialet)
ElSketurvakeskus. Monisteita 1997 :22

Tuominen, Erla. Self-employment and Pension

Provision for the Self-employed in Finland.

Elaketurvakeskus. Monisteita 1997 :23.
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Oversikter

H ietan iem i Al arj ukka, Se ppdl it Marj a-Leena,

Ovaskai ne n H e I i. Elake- ja m uu n sosiaalitu rvan

kehittdminen. (Utvecklingen av pensions- och

ovrig socialforsdkring.) Elaketurvakeskus. Kal
sauksia 1997:1

KAVA-tyoryhmd : Laitinen-Kuikka Sini, Laatu-

n e n Re ijo. Kansai nviilistd vertailutietoa elSke-

turvasta: Vanhuus- ja perhe-eldkemenon ke-

hityksestd Ldnsi-Euroopan maissa. (lnterna-
tionelljdmforelse av pensionsskyddet. Om ut-

vecklingen av ilders- och familjepensionsut-
giften i de vdsteuropeiska ldnderna. Finns

ocksA pA engelska.) Eldketurvakeskus. Kat-

sauksia 1997:2

Laatunen Re4b. Katsaus vuoden 1996 eldke-

turvaan. (Oversikt over pensionsskyddet 6r

1 996)Eldketurvakeskus. Katsauksia 1 997:3

La atu n e n Re ijo. Eldkemenoennuste vuodel le

1997. (Pensionsutgiftsprognos for Ar 1997)

Eliiketurvakeskus. Katsauksia 1997 :4

La atu n e n Reryb. Jatkoa ai kasarjoi h i n. ( Fortsdtt-

ning p2r tidsserierna.) Eldketurvakeskus. Kat-

sauksia 1997:5

Bach Jarna, Hietaniemi Alarjukka, Sepptili)
Atlarja-Leena, Ovaskainen Heli. Elake- ja muun

sosiaal iturvan keh ittdminen. (Utveckl i n gen av

pensions- och den ovriga socialforsdkringen)

Eliiketurvakeskus. Katsauksia 1 997:6

Lindell Christina. Eldkkeistd ulkomailla: Ruotsin

osa-aikaeldkejdrjestelmd. (Om utldndska pen-

sioner. Deltidspensionssystemet i Sverige)

Eldketurvakeskus. Katsauksia 1997 :7

KAVAayoryhmd: Saarnio Leena, Korpela Timo.

Kansainvalistd vertailutietoa vtiestostd: EU-

maiden vdeston kehitys 1995 - 2050. (lnterna-

tionella jdmforelseuppgifter om befolkningen.

Den demografiska utvecklingen i EU-ldnderna.)

Eldketurvakeskus. Katsauksia 1 997:8

Statistik

Kuukausitietoja yksityisen sektorin elSkkeis-

td (MAnadsoversikt), Neljdnnesvuositietoja
yksityisen sektorin eldkkeistd (Kvartalsover-
sikt), Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosi-

kirja, osat lja ll (Arsoversikt I och ll),Yksityi-
sen sektori n tyoelikejdrjestel man al ueti lasto
(Regional statistik),Ydtysten tyoeldkemaksut
(Foretagens arbetspensionsprem ier), Suomen

tyoeldkkeensaajat (Arbetspensionstagarna i

Finland, i samarbete med Kommunernas pen-

sionsforsakring och Statskontoret), Tilasto
Suomen eldkkeensaajista (Statistik over pen-

sionstagarna i Finland, isamarbete med FPA)

och Tilasto Suomen eliikkeensaajista kunnittain

(Statistik over pensionstagarna kommunvis),

Taskutilasto/Fickstatistik/Pocket statistics

Broschyrer

Tyontekijdn eliike/Arbetstagarens pension,

Yrittdjtin elSke/Foretagarens pension, Miten
jdrjestdn tyontekijoilleni lakisdateisen eldke-
vakuutuksen?/Hur man ordnar lagstadgad pen-

sionsforsdkring for sina anstiillda (ocks6 p6

engelska), Eldketurvakeskus kouluttaa (Pen-

sionsskyddscentralen utbildar)

Tidskrifter

TyoelSke 1-5, Arbetspension 1-2

3{
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L om dndring av L om avtrddelsepension

(366/1997), L om iindring av 25 $ L om

avtriid el see rsdttn i n g fo r I a ntbru ksfdreta ga re

(36711997). Bdttre mojligheter att overlAta

6ker som forblivit i lantbruksforetagarens

dgo. Lagarna trddde i kraft 1.6.1997. PSC:s

cirkuliir A 1811997

L om dndring av L om pension for kommu-

nala tjiinsteinnehavare och arbetstagare

(40411997), Aktiebolag som driver yrkesldro-

anstalt eller yrkeshogskola kan ansluta sig

som medlemssamfund till kommunala pen-

sionsanstalten under forutsiittning att 90 %

av dess aktier dgs av medlemssamfund.

Lagen trddde i kraft 1.6.1997. PSC:s cirkultir

A1411997 och A 18/1997

L om Sndring av L om pension for vissa

konstndrer och redaktorer i arbetsforhAllan-

de (1056/1997), L om tindring av L om pen-

sion for arbetstagare (105711997), L om

dndring av L om pension for arbetstagare i

kortvariga arbetsforhAllanden (1 058/1 997),

L om dndring av L om pension for lantbruks-

foretagare (1059/1997), L om dndring av L

om pension for foretagare (1060/1997), L

om ordnande av pensionsskydd i statliga

anstdllningsforhAllanden som varar kortare

tid dn en m6nad (115211997), L om dndring

av L om statens pensioner (115311997), L

om dndring av pensionslagen for evangelisk-

lutherska kyrkan (137211997), L om dndring

av L om statens pensionsfond (115411997).

Aven korta anstdllningar pensionsforsdkras

och berdttigar till pension. Lagarna trddde i

kraft 1.1 .1998. PSC:s cirkulSr A 33/1997 och

A 36/1997

rilsbesteffi=
r &r {997

L om arbetspensionsforsiikringsbolag (354/

1997), L om dndring av L om arbetspensions-

forsikringsbolag (640/1997), L om dndring

av 1 och 4 $ L om bestridande av kostnader-

na for forsdkringsinspektionen (1204 I 1997 ),

L om indring av L om forsdkringskassor

(132211997), L om andring av L om pensions-

stiftelser (132311997), Forordning om poster

som skall hiinforas till verksamhetskapitalet

i pensionskassor som bedriver verksamhet

enligt lagen om pension for arbetstagare

(132411997), Forordning om bertikning av

solvensgrdnsen for pensionskassor som be-

driver verksamhet enligt lagen om pension

for arbetstagare (132511997), Forordning om

poster som skall hiinforas till verksamhets-

kapitalet i pensionsstiftelser som bedriver

verksamhet enligt lagen om pension for ar-

betstagare (132711997). En del av reformen

av arbetspensionsanstalternas solvenskrav

och investeringsverksamhet. Lagen om ar-

betspensionsforsdkringsbolag trddde i kraft

1 .5.1997 och dess dndring 1 .9.1997. De

ovriga lagarna och forordningarna trddde i

kraft delvis 31.12.1997 och delvis 1 .1.1998.

PSC:s cirkuliir 43711997 och A 5/1998

L om dndring av L om pension for foretagare

(100211997), L om dndring av L om pension

for lantbruksforetagare (1 003/1 997), Urakt-

l6tenhet att erldgga pensionspremierna leder

ti I I m inskad pension. For tvAngsforsiikringar-

nas del upphdvdes rdtten till sdnkt premie

for ny foretagare. Lagarna triidde i kraft

1 .'1 .1 998. PSC:s cirkuldr A 2811997 och A

35/1 997
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AnvHndning

Registren behovs for administrationen av

arbetspensionsskyddet och vid samarbetet

med de ovriga pensionssystemen.

Registren och de register-
ansvariga

Personregistret: Tellervo Lehtinen, Anstdll-

ningsforhAllanderegistret: Riitta Tanska, Pen-

sionsordni ngsregistret: Terttu N ii nisto, Hand-

liiggningsregistret: Terttu N iinisto

U ppg iftskategorier

Personuppgifter (personregistret)

Uppgifter om frirvdrvsarhete
(ansti I I n i n gsftirhfi I la ndere g I stret)

APL-, SjPL-, KAPL- och KoPl-anstdllningar,

LFoPL- och FoPL-verksamhet, befrielse frdrn

skyld igheten att teckna foretagarforsdkri ng

arbetspensionstillSggsdagar, StPL-, KTAPL-

och KyPl-anstdllningar, anstdllningar p6

Finlands Bank och Folkpensionsanstalten,

ATP-podng i Sverige, anhiingiga utredningar

Uppgifter om pensioner
(pensionsregistret)

beslut om arbetspension, beslut om rehabi-

litering, uppgifter om beslut om folkpension

Uppgifter om pensionsordningar
(pensionsordnin gsregistret)

arbetsgivarnas APL-pensionsordningar

Uppgifter om anhingiga frrenden
(ha nd I iig g n i n gsre g istret)

anhangiga pensionsansokningar, uppgifter

om bilagor till pensionsansokningarna, besvdr

och beslut i besvdr som dr anhdngiga hos

pensionsniimnden och forsdkringsdomsto-

len, forhandsanmdlningar om och kvittningar

av invalidpension och individuell fortids-
pension, uppgifter om ersdttningar enligt

olycksfal lsforsdkri ngs-, trafikforsikri ngs- och

militdrskadelagen, uppgifter om primdrtid

vid dagpenning enligt sjukforsdkringslagen,

uppgifter om drenden som dr under utredning

i Pensionsskyddscentralen

EE
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Representanskapet

Styrelsen

Verkstdllande direkt6r
Matti Uimonen

M

Vice verkstdllande direkttir
'.'.._:..

Seppo Pretrlarnen

Planeringsdirekttir
Markku Hdnninen

Direkttir
Kari Nieminen

ddgn
satilom

Juridiska avdelningen
Helena Tapio

Ridgivnings- och
iivervakn in gsavd e I n i n gen

Leena Lietsala

Pensionsn;imndens beredn ingsbyr6
Maija Vuonokari

Planerings- och kalkylavdelningen
Bo Lundqvist

Statistikavdelningen
Antero Ahonen

Forskni ngsavdeln i ngen

Mikael Forss

Administrativa avdelningen
Anu Ronkainen

Pensionssystemavdetnin gen

Riitta Lindstrom

Systemutveckl ingsavdeln in gen

Jorma Nieminen

Personal- och
utbildningsavdelningen
Seija Kausto

I nformationsavdelningen
Pirkko JdAskeldinen
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Pensionsndmnden iir forsta besvarsinstans
for iirenden som gtrller den privata sektorns
arbetspensioner. Pensionsndmndens beslut
kan overklagas hos forsdkringsdomstolen som
dr hogsta besvarsinstans.

Pensionsndmndens verksamhet regleras av
bestammelser i forordningen om pension for
arbetstagare (APF) och av pensionsndmndens
arbetsordning som faststdlls av social- och
hdlsovArdsmi n isteriet.

Pensionsndmnden bestAr av en ordforande
med uppdraget som huvudsyssla, tre vice
ordforande och 20 egentliga medlemmar och
deras 20 personliga ersiittare. Medlemmarna
och vice ordforandena har uppdraget som
bisyssla. De utniimns av social- och hdlso-
v6rdsministeriet for tre Ar i siinder. Vid verk-
samhets6rets slut hade pensionsndmndens
kansli 23 heltidsanstdllda tjiinstemiin.

Besvaren behandlades liksom tidigare av fyra
divisioner med sex medlemmar i varje division.
Divisionerna sammantrddde 176 96nger och
avgjorde mellan 14 och 60 besvar per sam-
mantrdde.

Pensionsndmnden sammantrddde inte i ple-

Andringar av bedomningen
av arbetsformagan

t5

12

9

6

3

1 993 1 994 1 99s 1 996 1997

r [',fl8; il l[l,113#J]...

num 61 1997. F6rvaltningsdivisionen som be-
handlar pensionsndmndens forvaltningsdren-
den sammantriidde Atta gAnger under verk-
samhetsAret.

Antalet besvir och beslut
Pensionsndmnden tog emot 4 543 besvdr
under verksamhets6ret. Det var 423 besvdr,
dvs. ca nio procent, mindre dn Aret innan. I

slutet av €rret var 1 141 arenden anhdngiga,
vilket var 300 fdrre an 6ret innan.

Ar 1997 fattade pensionsnamnden beslut i

4 948 drenden, vilket var 63 flera trn foregAende
Ar. Av besluten gdllde 3 421 eller 69 procent
bedomningen av arbetsform6gan. Besluten
som gdllde traditionell invalidpension var 2 911
till antalet, dvs. 642 flera dn Aret innan. Antalet
beslut som gdllde individuell fortidspension var
510, vilket var 372 fiirre dn foregAende 6r.

Niistan 60 procent av de avgjorda arendena
gdllde APL. Den ndst storsta gruppen av dren-
den, dvs. 29 procent, gdllde LFoPL och FoPL.
Knappt tre procent av besluten gdllde avtrd-
delsesystemen. Den minsta gruppen av beslut
giillde SjPL och KoPL (mindre an en procent).

Ar 1997 var den genomsnittliga handliiggnings-
tiden 3,3 minader. Den genomsnittliga hand-
ldggningstiden for arenden som gdllde bedom-
ning av arbetsform6gan var 3,1 mAnader.

Andringar av pensionsan-
stalternas beslut
Ar 1997 dndrade pensionsndmnden beslutet
till dndringssokandens formAn i 8,3 procent av
fallen (-96:8,0). Andelen arenden som Aterfor-
visades till pensionsanstalterna for ny behand-
ling var 5,6 procent. Av de arenden som gdllde
bedomning av arbetsform69an dndrades 8,6
procent (-96:7,4) och Aterforvisades 4,9 pro-
cent.

Helsingfors den 12 februari 1998
Timo Havu
Ordforande

Pirjo Akesson
Kanslichef
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1997
Presidiet
Vicehdradshovding Timo Havu, ordforande, bitrd-
dande avdelningschef, regeringsridet Tuulikki
Haikarainen, vice ordforande, regeringsrAdet Veikko
Liuksia, vice ordforande, vicehdradshovding Heikki
T. Hdmdldinen, vice ordforande

Sakkunnigmedlemmar/suppleanter
Form6nschef Seppo Virtanen ljur. kand. Jukka Lauk-
kanen, bitrddande avdelningschef Matti Toiviai-
nenlfil.kand. Heikki Peltola, med. o. kir. dr Jarmo
Vuorinen/med.lic. Paavo Poukka, docent Martti
Olkinuora/med. o. kir. dr Antero Leppdvuoi, docent
Heikki Takkunenldocent llkka Torstila, med. o. kir.
dr Pentti Ristola/specralistldkaren i inre medicin
Raine Jussila

Representanter f6r arbetsgivarnal
suppleanter
Vicehiiradshovd in g Markus i\rme, .t n. *a n d. Pekka
Piispanen, jur. kand. Johan Astrom lvicehiirads-
h1vding Hannu Rautiainen, direktor Markku Kopo-
nenl viceh d rad shdvd i ng Riifta Wd rn, vicehiiradshov-
ding Mikko Nyyssolifur. kand. Timo Hoykinpuro

Reprgsentanter fiir arbetstagarnal
suppleanter
Lonesekreterare Veikko Ahvonen/soc ial sekrete ra re
ful a rkku Toropa i nen, kollektivavtalssekreterare Sep-
po Juutilainen ljurist Janne Arletsiimdki, socialpolitisk
sekreterare Kaija Kallinen I arbetsloshetskassedr-
rektdr Seppo Niininen, socialsekreterare Veikko
Si mpaneniTurist hl a rkku Kojo

Representanter f6r lantbruksfiireta-
gaf nai suppleanter
Ekonom Sirpa-Liisa Venesjdrvi/vlceh dradsh1vding
Risto Airikkala, pol. lic. Kaarina Knuutilagrolog Tage
Ginstr6m, agronom Antti Huhtamdkilagr. o. forstmag.
Risto Artjoki, agrolog Johannes ljaslagronom Bjarne
Westerlund

Representanter fiir fiireta garnai
suppleanter
Organisationsdirektor ttlatti Rdisdnen t.o.m.
15.1 .1997, verkstdllande direktor Tiina Oksala-
Leino fr.o.m. 16.1 .1997lvice verkstdllande direktdr
Tauno Jalonen, vicehdradshovding Risto Tuomi-
nenl j u ri st P i rj o Koiv i sto

1998-2000
Presidiet
Vicehdradshovding Timo Havu, ordforande, bitrS-
dande avdelningschef, regeringsr6det Tuulikki Hai-
karainen, vice ordforande, regeringsr6det Veikko
Liuksia, vice ordforande, vicehdradshovding Heikki
T. Hdmdldinen, vice ordforande

Sakkunnigmedlemmar/suppleanter
Jurist, vicehdradshovding Ulla Miettinen ljur. kand.
Jukka Laukkanen, bitr. avdelningschef Matti Toivi-
ainenlfil.kand. Heikki Peltola, med. o. kir. dr Jarmo
Vuorinen/med. o. kir. dr, specialistl1k. i ortopedi
Jan-A/lagnus Bjorkenheim, specialistldkaren i psy-
kiatri Anna Savela/med o. kir. dr Antero Leppiivuori,
docent Heikki Takkunenldocent llkka Torstila, med.
o. kir. dr Pentti Ristola/specialistldkaren i inre medicin
Raine Jussila

Representanter fiir arbetsgivarnai
suppleanter
Vicehdradshovding Markus limaila iptomi ngenjor
Rauno Toivonen, jur. kand. Johan Astrom,/vlce-
hdradsh1vding Hannu Rautiainen, jur. kand. Jukka
Karhu/vicehii rad shdvd i ng Riitta Wiirn, vicehdrads-
hovding lVikko Nyyssol6/jur. kand. Timo H6ykinpuro

Representanter frir arbetstagarnal
suppleanter
Lonesekreterare Veikko Ahvonen/socialpolitisk
sekreterare Sinikka Nddtsaari, ombudsman for
avtalsfrAgor Vuokko Vddndnen/Turlst J a n ne M etsd-
miiki, socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen/
arbets/rjshets kassedirektdr Seppo N iin inen, social-
sekreterare Veikko Sim pa nen/iurist M a rkku Kojo

Representanter fiir Iantbruksf6retagarnal
suf pleanter
J ur. kand. Sirpa-Liisa Venesjdrvii viceh drad shovd i ng
Risto Airikkala, pol. lic. Kaarina Knuulilagrolog Tage
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Reprgsentanter fiir fcireta garnal
suppleanter
Verkstdllande direktor Tiina Oksala-Leino/enhefs-
direktor Pekka Kdhk1nen, vicehdradshovding Risto
Tuominen/dire ktdr Tauno J alone n


