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- samlad kunskap om arbetspensionerna
Pensionsskyddscentralen dr lagstadgat centralorgan fdr pensionsanstalterna
som svarar fdr verkstdllandet av arbetspensionsslryddet. Till centralens uppgit
ter hdr bland annat att upprdtthAlla regidter over fdrd6krade och pensionstdgia"re,

att utreda de pensionskostnader forvilka systemet svarar gemensamt, att ge
anvisningar och rekommendationer till pensionsanstalterna-och att verka so-"m
kontaktorgan for internationella socialfOrsakringsdrenden.

Pensionss(ydd.scentralen deltar i utvecklingen avarbetspensionsskyddet genom

att medverka i samarbetsgrupper, ge utlAtanden och g6ra framsttillningar.
Pensionsskyddscentralens statistik, undersdkningar, kalkyler
och juridiska
beredningsarbete st0der planeringen och beslutsfattandet.

Service till de fdrsdkrade 6r pensionsutdraget, pensionsrAdgivningen, f6rmedlin-gen av pensionsansokningar, overvakningen avfdrsdkringsskyldigheten och

information om pensionsskyddet och pensi-onsskyddets uVeckling.

Till PensionssJ<yddscentralens verksamhet hor ocksA att bevilja kreditfdrsrikring

fdr pensionslAn. Denna uppgift skall enligt aktuella planer dv'erfdras till Forsak"ringsaktiebolaget Garantia Ab.
Till Pensionsskyddscentralens forvaltningsorgan, representantskapet och styrelsen, utniimns utover sakkunniga dven representanter for arbetsmarknadSoch fdretagarorganisationer. PenSionsskyddscentralens kostnader tdcks med
de kostnadsandelar som uppbdrs av pensionsanstalterna.

Nyckeltal

Pensionsskyddscentralens ordinarie verksamhet

1990 1991

1992

Fdrzindrinq %

Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna, Mmk

110 118

124

+5

Gottgorelse fdr forsummelse frAn
forsakringstagare, Mmk

1,7 2,3 5,4

+135

TvAngsforsdkringspremier till
pensionsanstalterna, Mmk

1,1

3,5

6,6

+BB

Fdrvaltningskostnader, Mmk

103

111

109

-2

Personal 31.12

386

382

379

-1

Kreditfdrsakringen
Premieinkomst, Mmk
Utbetalda erseittninoar minus det
Aterkrdvda beloppei, Mmk
Utjrimningsansvar, Mmk
Totalansvar, Mmk
Rdrelsekostnader
Personal 31.12..)

1990 1991 1992 FdrAndring %
91 147 254 +73
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501 336
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.) I erseittning
utbetalades 199 Mmk. Den storskada som intrdffade 1g90 kunde
dterkraivas i sin helhet. Detta belopp-tillsammans med dvriga Aterkrtivda belopp
oversteg ersdttningsutgiften med 20 Mmk.
..) lngdr i Pensionsskyddscentralens personal.
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DEN TOTALA
PENSIONSUTGIFTEN

Antalet pensioner till arbetstagare och
foretagare inom den privata sektorn
var vid"Arets slut 969 000. Sammanlagt
utbetalades 26.4 miliarder mark i arbetspensioner. Jaimf6rt med Aret innan
okade utgiften med 2,5 miljarder mark,
vilket innebdu en realdkning p6 drygt 7
procent.
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ka uppgdrelsen som trtiffades i novem-

lnom den offentliga sektorn utbetalades 17,7 miljarder mark i arbets-

tering betrdffande pensionsskyddet.
Arbetsmarknadsparterna och stats-

pensioner,',,ilket betyder att den priva-

makten uttryckte klart sin vilja att hAlla

ta och den offentliga sektorn samman-

fast vid arbetspensionsskyddet sedant
det Ar i dag.

lagt utbetalade 44,1miljarder i arbetspdnsioner. I folkpension'er utbetalades
sammanlagt 1 8,6 miljarder mark. Totalt Trots att detframfdr allt behovs pengar
utbetalades 66,4 miljarder mark i fdr att betala ut pensionerna tir pensionsskvddet en del av inkomstfdrdellagstadgade pensioner.
ningspcjtitixen och pA sA sdtt en frAga
Den privata sektorns premieinkomst som dr underkastad viljan. Deirfor iir de
var 22,0 miljarder mark. I detta belopp viljeforklaringar som ingAr i den iningAr inte de 2,1 miljarder som erlades komstpolitiska uppgdrelsen av stor
av Centralkassan for arbetsl6shetskas- betydelse for arbetspensionsskyddets
sorna for att bekosta pensionernas ar- framtid.
betsl6shetsti kig g. Arbetspensionssystemets ansvarsskuld var vid Aret slut Pensionsf inansierin gens materiel la forutsdttningar forbeittras av beslut vars
137,6 miljarder mark.
mAl rir att hoja den genomsnittliga penDen inkomstpolitiska
sioneringsAldern.
tir
decentraArbetspensionssystemet
liserat. For pensionerna och finan- uppgdrelsen jrimnade vtigen for dessa
sieringen av pensionerna svarar sjAlv- reformplaners utveckling till lagregler.
stAndiga pensionsanstalter som dock
Eir bundna av gemensamt ansvar och I samband med den inkomstpolitiska
omsesidiga garantier. Denna forvalt- u ppgorelsen fattades Aven beslutet om
ninosmodell har visat sio vara funktio- att arbetstagarnas pensionsavgift blir
nelI effektiv och ekonoriisk. Det finns permanent. Arbetstagarna kommer al ltmAnoa aroument for att modellen skall sA genom sin medverkan ifinansieringbeva"ras. Ett argument 5r arbetsgiva- en att ldtta pA trycket att hoja arbetsrens mojlighet att vAlja mellan flera for- givarpremierna. Samtidigtvdlxer arbetssdkringsbolag eller att ordna de an- i'againas inflytande pA finansieringsstrillda-s pensionsfdrsdikring i en stif- beslut och placeringar.
telse eller kassa.
F6r Pensionsskvddscentralens kreditVAr forvaltningsmodellar ett resultat av fdrseikring var Aret 1992 tyngre an nAsamhdrllsutvecklinoen i Finland och dr gonsin. Den resterande delen av det
kanse svAr att for6tA i ldnder dar det utidmninosansvar som samlats in unanses att den offentliga makten skall der tretti6 Ar gick et till ersrittningar.
skota den lagstadgade socialfdrszik- Aven Aterforsdkrarna mAste bdra ett
ringen. Det kan vara fdrklaringen till att tungt ansvar fdr ersdttningsutgiften.
man inom EG av misstag jiimstiillt den Kreditforsdkringen som tir nddvzindig
lagstad gade arbetspensionsf6rsdik- f6r tusentals av Pensionsskyddscenringen iFinland med frivillig livfdrsak- tralens kundf6retag kunde fortstitta
ring som enligtdirektiven hortillden fria verksamheten endast med hjiilp av
stodAtgArder, dvs. genom andelar av
konkurrensens omrAde.
arbetspensionspremien 1 993 och 1 994.
MissforstAndet mAste snabbt redas ut
vid forhandlingarna i Bryssel fdr att I denna svAra situation har dock Penarbetspensionsforsdikringen i Finland sionsskyddscentralens bakg rundskrat
skall rAknas dit den iverkligheten hdr ter lyckats granska de helheter frAgoreller till landets socialforstikring som na bildar och blicka over nulAget mot
inom EG h6r till medlemsstaternas na- framtiden. Planerna pA att saikerstiilla
kreditf6rstikringens kontinuitet har
tionella angeltigenheter.
framskridit snabbt. Ett nytt kreditfdrstikVid sidan om de internationellafrAgor- ringsbolag hAller pAatt bildas och avsikna var den viktigaste pensionspolitiska ten ar att skotseln av PensionsskyddsfrAgan 1992 hurfinansieringen av pen- centralens kreditfdrstikringsbestAnd
sioierna kan sdikerstdllas [A lAng'sikt. overfors pA detta bolag.
Finansieringsdiskussionen tillspetsas
I
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0

Till motvikt kan vi med stortillfredsstdllelse konstatera att den inkomstpolitis-

ber inneholl en mycket betydande no-

10

0

av att lAgkonjunkturen fortsatter, vilket
o ranska f ramtiden ocksA
utgSende frAil mycket pessimistiska
antaganden.

tvinoar oss att

SJPL

och
KoPL
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Fdrvaltn ingskostnaderna fdr Pensionsslryddscentralens ordinarie verksamhet
var5 procent lAgreEin vad som budgeterats for 1992. Som en foljdverkan av
den ekonomiska krisen har allt fler fdr-

summat att ordna arbetspensionsfdrseikring. Duirfor har premierna fdr de

tvAngsforstikringar som Pensionsskyddscentralen upptagit 6kat ntistan
90 procent. Det betyder att Pensionsskyddscentralens kostnaders andel av
arbetspensionspremien okartrots liig re
forvaltn ingskostnader.
For Pensionsskyddscentralens anstdil l-

da var Aret 1992 arbetsfyllt och varsla-

de om forAndringar. Fordndringarnas
takt tycks accelerera i fortszittningen
och det arbete som mAste g6ras fdr att
viktiga mAl skall uppnAs kommmer Atminstone inte att minska. Men tron pA
framtiden och vArt arbetes berdrttigande stdrks av de budskap som vi fAtt
direktfrAn defdrsAkrade och via undersokningar - att man litar pA Pensionsskydds"centralen och att vArt arbete for
det inkomstbundna pensionsskyddet
uppskattas.

MattiUimonen
Verkstaillande direktdr
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Styrelsens berdttelse om
Pensionsskyddscentralens verksamhet 1992
PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
16RvRITu I NGSKOSTNADER

Ar 1 992 var Pensionsskyddscentralens

fristes 26.6.1992 och dndringen

Den diuoa recession som drabbade
den f inik'a samhdl Isekonomin fdregAen-

El :3il"',

tr

arvoden

bl,3?t
nader

I

f3'a
nader

!

de Ar fortsatte under verksamhetsAret.
Bruttonationalprodukten si6nk-3,5 procent iamfdrt med foregAende Ar. Fdre-

taoehs lonsamhet och verksam-

KREDITFORSAKRINGENS
UTJAMNINGSANSVAR
Milj.mk

heisforutsAttninoar forsAmrades drastiskt och antaletT<onkurser steg till 6ver
7 000. Tunoa kreditfdrluster f6rsvaqade penning'inrdttningarnas soliditet pA
ett illabAdande stitt.

600
500
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300

18J2.1992, Genom undantagslagen
stods kred itforsrikrin gens solvens med
ca 400 miljoner mark Ar 1 993. Beloppet
for 1994 Ar Annu inte faststtillt.
En utredning om kreditfdrstikringens
grundforutsdrttningar samt mojligheterna att f ortstitta verksamheten var f eird g
i

iiuni. PA basis av utredningen f6rnya-

rjes anvisnin garna f or kred itforstikrin gens risku rval och ett princi pbeslut fattades om att bolagisera kreditfOrstik-

ringsverksamheten. Samtidigt besldts

att bensionsstiftelsernas och kassornas
obii gatoriska kred itforsiikrin g upphtivs
och-ersZitts med bestAmmelser om hur

I

pensionsansvaren skall tdckas.

III-

Bolaoiserinoen av kreditfdrsdkrinqsverkiamhet6n framskred sA att fdrdiaoetom dindrinoen avAPL kunde inldmtas till social--och hdlsovArdsministeriet i slutet av Aret och forslaget till

200

tindring av lagen om pensionsstiftelser
som gdllde b-estZimmelserna om tdckning ibOrjan av 1993.

100
0

dscentralens kre-

verksamhetsAr. Det var ocksA det fdrsta Aret av styrelsens treAriga mandatperiod. Styrelsens lAn gvariga ordfdrande, filosofie doktor Jukka Rantala l6mnade sitt uppdrag pA hdsten och social- och htilsovArdsministeriet fdrordnade i hans stdille tempor6rt tf. avdelninoschef Jorma PereilA frAn och med av undantagslagen som mojliggor en
deril 5 september. Styrelsen samman- fordelning av erstittningsutgiften 1 992tradde 22 ghnger u nder verksamhets- 93 pA fleia Ar. Undantagslagen stadAret.

ovrisa

Den d pa ekonomiska krisen forsAm-

och arbetspensionssystemets 31:a rade

1988 1989 1990 1991

1992

Aktiedgaravtalet fdr det nya lreditforsakrin{sbolaget ingicks li(asA i b6rjan
avAr 1993. Pensionsskyddscentralens
andelav bolagets eget kapital p4250
miljoner mark dr ntir verksamheten inlecjs 120 miljoner mark och pensionsanstalternas 130 miljoner mark.

Vid Arets slut var antalet arbetspensionsanstalter 70. Pensionsanstalterna
utbetalade sammanlagt 26,4 miljarder
mark i pensioner. Antalet pensionstagare var vid Arets utgAng cirka 900 000.
Under verksamhetsAret tog pensionsanstalterna emot sammanlagt 125 000
pensionsans6kningar. Pensionsanstalternas sammanlagda premieinkomst
uppgick il\22,0 miljarder mark.
Pensionsskyddscentralen deltog i beredningen av reformer som Zir viktlga
for arbetspensionssystemet. Bland de
viktigaste var inforandet av arbetstaoarnas pensionsavgift, en reform av
Stor betydelse for systemets finansieringsstruktur, och pensionskommitt6n
90:s fOrslag som har till mAl att tygla
pensionskostnaderna och hoja den
genomsnittliga pensioneringsAldern.
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Pensionsskyddscentralens
ordinarie verksamhet

likveil inte bokforts i resultatrZikningen.
Resultatraikninoen f6r 1992 visar darfor
en fdrlust pA764,9 miljoner mark.

Pensionsskyddscentralens ord inarie I jrimfdrelse med 1991 Ars bokslutsverksamhet bestAr av serviceuppgifter praxis har forsrikrin gspremiefordrin garinom arbetspensionssystemet. Det vill na i konkursbon i sin helhet bokforts
sdga arbetet att utveckla pensions- som kreditforluster, trots att man dnnu
skyddet, forskning, statistikforing, in- inte avstAtt frAn att Aterkrdva dem. Till
formation, 6vervakningsuppgifter som denna del tir Aren 1991 och 1992 inte
hrinfor sig till den forstikrades pen- jrimforbara.
sionsskyd-d samt underhAll och utv'eckling av arbetspensionssystemets cent- Vrirdet pA fastighetsegendom som i
ralregister.
samband med skadefall overgAtt i Pensionsskyddscentralens aigo har bokForvaltningskostnaderna var 1 08,6 mil- fdrts som kostnader for placerin g sverkjoner mark. Jamfort med Aret innan samheten tillden del de overstiger det
minskade forvaltnin gskostnaderna med vairde som faststzillts av en utomstAen2,3 procent. Loner, arvoden och lone- de vdrderare i februari 1993.
bikostnader var sammanlagt 58,3 miljoner mark och ADB-kostnaderna var Berakningsg runderna for fdrszikringspremieansvaret har fornyats sedan
22,3 miljoner mark.
1 991 Ars bokslut, varforfdrsdkringsprePA anlaggningstillgAngarna gjordes mieintakterna visar ett negativt resu ltat.
maximiavskrivningar enligt naringsskattelagen Ior 5,7 miljoner mark. FrAn
gsfdrsakringsford rin gar overfdrdes
1 1,5 miljoner mark till kreditforlustre-

tvAn

serven.

ErsAttnin g sansvarsreseryerin garna har

gjorts enligt tidigare praxis. Trots att
premieansvaret kompletterats torde
reserveringarnas sammanlagda be-

lopp bli knappttilltaget, eftersom ovanUtgifterna f6r den ordinarie verksam- ligt mAnga skadefall redan hunnit inheten tzicktes i huvudsak av de kost- trziffa efter Arsskiftet.
nadsandelar som uppbars av pensionsanstalterna. Dessa uppgick un- Placeringar
der verksamhetsAret till 123,8 miljoner

mark. Okningen jamfort med iore- PlaceringstillgAngarna uppgick vid
gAende Ar var 5,8 miljoner mark. Utgifts- Arets slut lll 207,3 miljoner mark. Av
okningen berodde pd de forsrikrings- detta belopp utgjorde andelen beviljapremier som Pensionsskyddscentra- de lAn 21,7 miljoner, andelen masskullen betalar pA de arbetsglvares vdgnar debrev 151 ,2 miljoner, vdrdet pA aktier
som fdrsummat fdrsakringsskyldighe- 5,5 miljoner och vardet pA aktier i fasten.

tigheter 28,9 miljoner mark.

Kreditforsakringsverksamheten

ntAkterna av placerin gsverksamheten
var 52,0 mil.ioner mark och kostnaderna 34,0 miljoner mark. Nettointrikten
sj6nk till 18,0 miljoner mark frAn f6regAende Ars 58,1 miljoner mark. Fdr att
I

Ar 1 992 uppgick Pensionsskyddscentralens kreditforstikrings premieinkomst tryg ga kred itforsdkringsverksamhetens
till 253,6 miljoner mark, varav Aterfor- likviditet upptog Pensionsskyddsseikrarnas andel utgjorde 7 2,8 mi ljoner centralen ett lAn pA 1 50,0 miljoner mark
mark. De utbetalda ersrittningarna utan vAren 1992.
reserveringar var 973,0 miljoner mark,
varav Aterforsdkrarnas andel utgjorde I bokslutet bokfordes 20,6 miljoner mark
125,1 miljoner mark och 390,7 miljoner i vrirdeminskningar pA placeringstillgAngarna. Vrirdeminskningarna ingAr i
mark kunde Aterkrrivas.
kostnaderna fdr placeringsverksamheForsrikrin gsrdrelsens stokastiska resu l-

tatvar 1 108 miljoner mark negativt. Nair
uppl6sningen av utjeimningsansvaret,
som i borjan av 1992 var 335,5 miljoner
mark, tas i beaktande blevverksamhetens driftsbidrag 772,9 miljoner mark
forlustbringande. F0rlusten tdcks med
den tillAg gspremie som uppbzirs i sam-

band med arbetspensionspremien

ten.

i

enlighet med den undantagslag som
stiftades 1 992. Dennafordran som tryggar kreditforsiikringens soliditet har
_tr_

De anstallda
Medelantalet anstiillda vid Pensionsskyddscentralen 1 992var381 . Vid Arets
slut var antalet anstzillda 379. Motsvarande siffra Aret innan var 382.1 siffror-

na ingAr dven ansttillda som var pA

fdraldraledighet eller lAng sjukledighet

vid drsskiftet.
Utan de frAnvarande var de ansttillda
vid Arets slut 357 personer.

I loner och arvoden till representantskapet, styrelsen och verkstiillande dir.ektoren utbetalades 1 100 577 mark.
Ovri ga loner och arvoden var sammanlagt 57 190 971 mark.

Resultatrakning - ordinarie verksamhet

1.1 -31.12.1992

I

ntAkter av verksamheten
Kostnadsandelar frAn
pensionsanstalterna
Gottg0relser p. g.a. forsummelse
Pensionsanordningskostnader
enligt 15 S APL

F6rvaltn in gskostnader
L0ner och arvoden

Lonebikostnader
Ovriga fdrvaltningskostnader

(1 000mk)

1

.1 - 31

.1

2.199'l

123.825

118.045

5.381

2.332

-

-

6.604

'116.887

122.602

44.749

3.490

-44.981

-13.597
-50.233

-108.579

Avskrivningar pA
anldggningstil gdn gar

.14.737
-5't.470

-1

-

5.695

1

1.188

5.799

I

Ovriga intAkter och kostnader
Hyresintrikter

10.126

Rainteint€ikter

3.80s

Pensionsndmnden

10.228

3.225

-7.834

6.097

Rdntekostnader

- 7.371

6.082

2.925

Fdrdndringar i reserveringarna

-

Kreditforlustreserv

R6kenskapsperiodens resultat

:
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11.s00
0

2.982

-

3.000
0

Kreditforsdkringens resultatrdknihQ rr 000 mk)

1.1 -31.12.1991

1.1 - 31 .12.1992

253.569

Premieinkomst
Kreditf6rluster pA premiefordringar

147.295

-

22.O88

1.1M

Placeringsverksamhet
lnttikter
Kostnader

-

51.996
33.966

18.030

-

62.U5
58.107

4.538

F6rdndring i premieansvar

-w.552

-64.977

lntdkter frAn fOrsdkrin gsr6relse

-

139.261

9s.041

Ersdttningskostnader
Utbetalda ersdttningar

Forzind rin g i ersEittningsansvar

-582.241
-129.O57

Fdrsdkringsr0relsens tAcknin gsbidrag
Aterf0rsAkrarnas andel av
Premieinkomsten
Foriindringen i premieansvaret
Utbetalda ers6ttningar
Fdrrindringen i ersrittningsansvaret

-711.298

Lonebikostnader
Ovriga rorelsekostnader

-

-

72.758

7602

125.115
706

45.461

-

7.271

2.194
2.605

-

12.070

-772.948

Avskrivningar pA anlAggnin gstillgAngar

-

n

- 97.569

41.692

-

58.M1

-

35.947

332
2.128

- 20.898

760.878

Driftsbidrag

R0relseu

134.851

- 806.339

Egen andel av fdrs{kringsrOrelsens
tAckn ingsbidrag

ROrelsekostnader
Ldner och arvoden

-232.420

473

20.794

-

6.972

2.234
2.796

- 12.W2
8.792

-

-773.421

derskotUR0relseOverskott

Fdr6ndringar i reserveringar
10.665

Kreditforlustreserv

-

Direkta skatter

2.134
764.890

Rdkenskapsperiodens underskott
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551

8.241

- 8.226
-15
:

0

Balansrdkning

(1 ooo mk)

Aktiva

31.12.1992
Finansieringstill gAn gar
Kassa och banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar
Av aterforsakringsrdrelsen
foranledda fordringar
Premieansvar
f rsdttningsansvar
Ovriga fordringar

Gottgorelseford ri ngar
Transitoriska ford rin gar
Premier
Rtintor
Ovriga transitoriska fordringar

3.434

6.685

138.631

39.701

35.379
3.638
660

43.981

N.677

2.932

46.9't3

17.477

29.277
18.328

12.005

18.962

28.W2

41.870

4.580

0vriga finansieringstillgAngar

PlaceringstillgAngar

31.12.1991

43.098

3.091

24

100

158.234

249.653

gar

21.676

37.498
256.293

Aktier i fastighetsbolag

151.158
5.555
28.900
207.289

307.304

Sku ldebrevsford

ri n

MasskuldebrevslAn

AKier

13.513

AnldggningstillgAngar
Aktier och tillgdngar
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter
lnventarier
Ovriga an169gningstillgAngar

28.619
11.052

42.476

M.143

407.999

-B

314

314
3.714
27.117
10.887
444

3.714

M4

601.100

:

Passiva

31.12.1992

31.12.1991

FrAmmande kapital
SkuJder av AterfOrsdkringsrdrelse
{terfors6krin gsp remier
Ovriga skulder

37.392
3.855

37.392

3.855

Transitoriska skulder
PremiefOrskott
Forskott oA kostnadsandelar
Ovriga tr'ansitoriska skulder

68

241
1.348

24.406

23.378
25.995

20.827

44.273

Ovriga skulder
Kortfristioa lAn
LAngfrisiiga lAn
Utjdmningsandelar
for pensionskostnader
Ovriga skulder

567

1s0.235
1.280
4.879

235
1.340

156.394

5.092

963.145

379.064

7.234

F6rsdkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar
Ers6ttningsansvar

110.472

455.024
508.121

489.536

1.149.389

578.435

23.500

22.665

- 764.890

0

407.999

601.100

Reserveringar
Kreditfdrlustreserv
Rfl

kenskapsperiodens underskott
Kred itfdr*ikri n gsverksam hetens
underskott
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Bokslutsbi lagor

(1 ooo mk)

Specif ikation av placeringsverksamheten
1992

1991

,14.695

6 938

lntAkter
RAntor

Dividender
lnttikter av aktier i fastighetsbolag

,o:

217
654

6.429

F6r*iljningsvinster

1

2

51.996

62.U5

12.627
237

147

Ovriga inttikter

Kostnader
Rtintor
Kostnader for aktier i fastighetsbolag
Forsdl j n ingsforluster
VArdeminskningar
Ovriga kostnader

NettointAkter

409
20.613
80

4.266

33.966

4.538

18.030

58.107

1992

1991

19
106

Aterfdrsakrarnas andel
av premieinkomsten
lnhemsk

72.758

Premier
Arvoden

58.64'l

72.758

Sammanlagt

58.641

:

:

Forsdkrin gsrorelsens resultat
1992

Premieintdkter
+Nettointdkter av placeringsverksamheten
./.ErsAttningskostnader utan forCindring av

F6rsdkringsr0relsens stokastiska resultat
./.Fdriindring i utjiimninsansvaret
+Uppskrivnln gar i investeringstillgAn gar

F6rsdkringsr6relsens resultat (=drift sbidrag)

1991

- 193.€1
+ 18.030
- 921.017
- 12.070

+

-1.108.488

-

+

335.540

+ 165.536

772.948

+

-10-

58.460

-

-

58.107

261.308
12.OO2

156.743

8.793

Solvensutveckling
Utjdmningsansvar

Bokslut
1988
1989
1990
1991

1992

% av det fulla beloppet

482.784
405.210
501.075
335.540

68,9
54,0
34,0

0

0,0

85,2

Specifikation av aktier och andelar i ankiggningstillg&ngar

Antal

Aktiernasandel% Nominelltvdrde Bokforingsvarde

Akier och andelar
Oy Tietokonepalvelu Ab

Aktiernas och fasti g heternas beskattn

'170

42,5

17

i

n

gsvArden
1991

1992
Bokfdrin gsvfl

I

nvesteringstillgAn gar
Aktier
Aktier i fastighetsbolag

AnlAggnin gstillgAngar
Aktier och andelar
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter

rde

170

Beskattn ingsvArde Bokfdrin

7.240

5.555
28.900

21.385

314
3.714
27.117

2.821
99.816

457

gsviirde Beskattningsvdrde

13.5'13

13.719

314
3.714

1.163

28.619

101.050

386

Ansvar
1gg2

1991

2.000

2.000

1992

1991

Kred itf6rsdkringens samlade ansvar

37,1*

37,5*

Kreditf6rstkringens samlade ansvar
minus sdkerheternas berdknade vdrde

15,4'

17,2*

lnteckningar

*) miljardermark
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Finansieringsanalys 1t ooo mk)
1992

1991

Tillf0rda medel
Premieinkomst
lnttikter av ordinarie verksamhet
NettointAkt av placeringsverksamhet
Foriindring i frdmmande kapital

231.481

AnvAnda medel
Utbetalda ersdittnin gar
Rdrelsekostnader och forvaltningskostnader
Extraord niira ntdkter och kostnader (netto).
F6rtindring i finansieringstillg6ngarna
Fortindring i investeringstillg6ngarna
i

146.131

122.602
18.030
97.345

i

116.887
58.107
6.014

469.458

315.111

582.241
120.648
- 46.499
- 91.418
-100.015

232.420

Fdreindring i anliiggningstillgAngarna

-

4.501

469.458

123.189
17.812
37.327
29.063
8.080
3'15.'111

*

) i n kl u d e r ar Ate rfdrsdkrarn as
and elar, rdntekostnad e r
och direda skafter

Helsingfors den24 mars 1993
Jorma PerdlA

Juhani Kolehmainen

AlttiAurela

Folke Bergstrom

Keijo Hyvonen

Kaija Kallinen

Lasse Laatunen

Pekka Merenheimo

MauriMoren

KariPuro

VeliSaarenheimo

Esa Swanljung

Markku Toropainen

MattiUimonen
Verksttillande
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d

irekt6r

Revisionsberdttelse

Utsedda vid representantskapets ordinarie h6stmdte den 5 december 1 991 har
vi granskat Pensionsskyddsigntralens forvaltning och rdkenskaper fdr Ar 1992
iden omfattning god revisorssed f6rutsdtter. Betrtiffande granskningen meddelar vi representantskapet fdljande.

Overvakningsrevisonen
Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till overvakningsrevisor, har svarat fdi den fortldpande granskningen av bokfdringen.
Diirvid har konstaterats att bokfdringen f6ljer god bokfdringssed, att penningmedlen skdtts med omsorg och att den interna kontrollen dr dndamAlsenligt
ordnad. LAnehandlingarna-dr i ordning och placerings- och anldggningstillgAngarnas v€irdepapper i forvar.

Bokslutet
Vi har tillsammans granskat bokslutet jtimte grunder. Bokslutet, som omfattar
den ordinarie verksamhetens och kreditf6rsdkringsverksamhetens resultatrdkningar och balansrdkningen, iir uppgjort enligt god bokforingssed. ResultatrAkningen f6r den ordinarie verksamheten visar nollresultat och resultatrAkningen

for kreditfdrsAkringsverksamheten visar en fdrlust pA 7M.889.937,18 mark.
Eftersom Pensionsskyddscentralen inte har eget kapital har det i en undantagslag stadgats att det till kostnaderna for Pensionsskyddscentralen 1992-1994
dven rAknas belopp som beh6vs f6r att tAcka kostnader som fOranleds av
kreditfdrsdkringsverksamheten 1992 och 1993 till den del kreditfdrsdikringsrdrelsens egna medel inte rdcker till. Med stod av undantagslagen st6ds
kreditfdrsiikiingensformAgaatt betala ut ersdttningar med 400 miljon-er mark Ar
1993. Det beb[p som ska-ll samlas in Ar 1994 dr irite faststallt. lfrAfavarande Ar
skall den del av forlusten som inte tricktes Ar 1992, cirka 365 miljoner mark, och
den nya f6rlust som sannolikt uppstar 1993 ttickas. Bokslutet och verksamhetsberdttelsen ger saklig och riktig information om Pensionsskyddscentralens
verksamhet och ekonomi.

Forvaltningen
Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direkionens for kreditfor-

sakringsverksamheten protokoll. Dtirtill harvi erhAllit de uppgifter som vifunnit
erforderliga.
Vi har under revisionen kommit till den uppfattningen att Pensionsskyddscentralen har skotts omsorgsfullt under rdkenskapsAret.

Forslag
Vi tillstyrker att bokslutet faststAlls.

Vif6reslAr attstyrelsens medlemmarochverkstuillande direktdren samtdirektionen f6r kreditf6rsdkringsverksamheten beviljas ansvarsfrihet fdr Ar 1992.

Helsingfors den 14 april 1993

MattiHellst6n
Jaakko Pohtio, CGR

Mikko Paiho, GRM
Folke Tegengren, CGR
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Arbetspensionsskyd

d

et utveckl as

Tre viktiga milstolpar i arbetspensions-

ARBETSTAGARNAS
PENSIONSAVGIFTS

lagarnas 3O-Ariga historia Eir lagarnas
ikrafttreidand e 1 .7 1962,nivAforhojningen av arbetspensionerna 1 .7.1975 och
overenskommelsen om arbetstagarnas
pensionsavgift isamband med de in-

TNVERKAN pA ruErrolOrueru
Minskning av neuolonen mUman

300

komstpolitiska forhandlingarna

25.11.1992. Vid den sistnAmnda tidpunkten avtalades att arbetstagarnas
pensionsavgift skulle bli permanent.
Beslutet om en arbetspensionsavgift
pA3 % f6r arbetstagarna under 1993
hade fattats redan tidigare.

250
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I januari avldmnade kommissionen for
arbetspensionsfonder sitt betdnkande.

Kommissionens uppdrag var att

ut

4

40

0

samt genom att erbjuda experter till
sekreteraruppdraget i olika kommitt6r.

It/Alet
o
pensioneringsdrlder

APL- PREMT EnruR t rOnHAlr-Rruor
Tt LL APL- lOrursu utHlRtrt

20

genom att gdra bakg rundsutrednin gar,

juridiskt beredningsarbete och kalkyler

3

20 000

Bruttol6n mk/man

30

Pensionsskyddscentralen deltar aktivt
i beredningen av pensionsreformer

Arbetstagaravg iften sttirker arbetspen- reda fonderings- och finansieringssionssystemets finansieringsbas och principerna inom arbetspensionssysokar systemets trovdrdighet. Ndr an-- temet pA lAng sikt.
svaret fdr finansieringen uppdelas pA
tvA parter, kan man bdittre dn tidigare Pensionsskyddscentralen gav utlAtanlita pA att ocksA de storaAldersklasser- den till social- och hdlsovArdsministeriet
om bl.a. finansgruppskommitt6ns, komnas pensionsutfdistelser kan infrias.
missionens fOr arbetspensionsfonders
Med den nya avgiften okar arbetsta- och offentlighetskommissionens begarnas intresse fdr arbetspensions- tankanden, fdrsakringsbranschens
Systemets utveckling och fin'ansiering. EES-arbetsgrupps promemoria I och
Pensionsskyddscentralen inledde i slu- ll, en promemoria av arbetsgruppen
som utrett hemvArdsstod for Aldringar,
tet av Aret en informationskampanjom
arbetstagarnas pensionsavgift i sam- handikappade och lAngtidssjuka samt
arbete med arbetsmarknadsorganisa- socialfors€rkrin g skommissionernas
tionerna. Feedbacken frAn kampanjen uppgifter.
och resultaten av nAgra undersokningar visar att de fdrstilrade fdrstAr att Till justitieministeriet gav Pensionsskyddscentralen utlAtande om reforavgiften tir nodvaindig.
men av lagstift nin gen r6rande foretags-

50
0

Andra planerade
dndringar

hdjq

sanerin g och prioritetssystemet och om

kommitt6ns for grundriittigheterna betrinkande.

Det centrala pensionspolitiska problemet under slutet av BO{alet var att den

Till arbetsministeriet gav Pensions-

att arbetspensionsskyddet pA lAng sikt
skall utvecklas sA att den genomssnitt-

tal

skyddscentralen utlAtande om arbets-

oenomsnittlioa oensionerinosAldern forhAllandekommitt6ns betuinkande
Sjonx se Egisorir till 58 Ar. PYensions- och till finansministeriet om en promekommitt6n 90 foreslog i slutet av 1991 moria om utvecklingslinjerna fdr kapi-

2010 2020 2030

2040

Grundlaggande alternativ, 1992 gallande lagstiftning.
Forslagen om fortidspensioner och forhAllandena pd
arbetsplatserna i inkomstpolitiska uppgorelsen.
Alternativ Na plus att arbetstagarnas pensionsavgift
dras av frAn den pensionsgrundande lonen och APLrndex, samt elderspensionsfondering aven mellan
aldrarna 55-64.
Arbetsgivarens premie i stiillet for arbetstagaravgiften
i alternativ tre.

inkomst- och f6retagsbeskattnin gen.

liga pensioneringsAldern skall stiga Pensionsskyddscentralen overlAmnamed nAora Ar. Detta skulle ha en kAnn- de en framstrillning till social- och hrilsobart dtifipande inverkan pA trycket att vArdsministeriet om lagAndringar giilhdja pensionspremierna. Komitt6ns lande pensionernas betalningsstalle
fdrslag godkrindes senare som en del och utbetalning av pension per kvartal.
av den inkomstpolitiska uppgorelsen i
En arbetsgrupp som utredde socialnovember.
skyddet uhder barnavArdstid avltimMAlet som uppstallts av kommitt6n kan nade sitt bettinkande november.
nAs genom dndringar i fdrtidspensions- Arbetsg ruppen foreslog bl. a. att arbetssystemet och genom att den offentliga pension tillvtiler under barnavArdstid
sektorns pensionssystem likriktas med fram till det att barnet fyllt ett Ar pA
samma sdtt som vid arbestldshetsden privata sektorns.
tillagg.
Detaljerna i lagrindringarna som gdller
den privata sektorn bereddes i Pen- Kommitt6n f6r iindringssokande i pensionsskyddscentralen i samarbete med sions€irenden och kommissionen som
social- och hdlsovArdsministeriet. utredde principen om sista pensionsAndringarna krdver en hel del plane- anstalt fortsatte sitt beredningsarbete
ringsarbete nair det gAller datatrafik under verksamhetsAret. P-ensionsoch register.

i
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skyddscentralen ar ocksa representerad i arbetsgrupper och kommissioner
som tillsattes under verksamhetsAret:
socialutgiftskommissionen, pensionsstiftelsekommissionen, kommissionen
som utreder frontveteranernas minimipension och den lAngtidstillsatta internationella socialforsrikringsarbetsgruppen, delegationen for rehabiliteringsdrenden och social- och hdrlsovdrdens
forsknings- och utvecklingskommissron.
Tekniskt planeringsarbete medfdrde f lera mindre lagrindringar som t.ex. lagen

om avtrAdelseersdttning och lagaindringarna som gzillde ny samordning,
traktorfdretagare och nedsatt premie
for nyf6retagare.

For inkomstbundet

pensionsskydd
Pensionsskyddscentralen har aktivt
deltagit i den offentliga debatt som
lAgkonjunkturen vdickt till liv och diir
arbetspensionsskyddets principer upprepade gAnger hotats med inbesparingar som forevdndning.
Ett exempel som kan ndmnas har dr
finansministeriets forslag senaste vAr
om sdnkt pensionstillvdixt efter ett visst
grrinsbelopp. SjZilva principen t5r arbetpensionen zir likvril att pensionen
tillvdxer pA grundval av alla forvrirvsinkomster. Avsaknaden av ett pensionstak iir ett hinder mot ett allt mer
invecklat pensionssystem och 6kad
ojrimlikhet. Ett pensionstak leder till att
kompletterande til lzig gspensionanordningar blir allt vanligare.

58-ARINGARNA
I SLUTETAV 1992

!

Arbetar

l6,u"o- I 5:l !
nerade

ovrioa
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Arbetspens ionsskyd det verkstal s
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PRIVATA SEKTORNS
PENSToNSTAGARE r0noemoE
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APL-ARBETSGIVARES
PREMIER INOM DE STORSTA
BRANSCHERNA
Mrd.mk

resultat som lagstiftaren avsett.

en och tvA mAnaders pension.

Statistiken over pensionstagarna i Fin-

Familje

nsionsreformen
rdes planenligt

anstalten, utokades med uppgifter om
storleken pA pensioner enligt trafikfor- Den nya familjepensionslagstiftningen
s6krings-, olycksfallsforstikrings- och traidde i kraft 1 990. Anklingar fick ratt till
militzirskadelagarna. Det betyder att pension, men samtidigt begrAnsades
uppgifterna om ca 80 000 pensions- pensionens belopp till foljd av pentagares pensioner nu bdttre motsvarar sionsjtimkningen. Pensionsskyddscentralens uppfoljningsstatisktik visar
verkligheten.
att reformen har framskridit enligt plaAv statistiken framgAr att sammanlagt nerna.
1,2 miljonerfinlAndare uppbar pension
i slutet av Ar 1991. Antalet folkpen- I slutet av 1992 uppbar ndrmare en
sionstagare var 1 070 000 och arbets- femtedel av cirka 200 000 familjepensionstagare 1 01 5 000. Fyra av fem pensionstagare pension enligt de nya
pensionstagare hade bpde arbetspen- reglerna. Av de nya efterlevandesion och folkpension. Alders-, invalid- pensionerna utbetalades en femtedel
och arbetsl6shetspensionstagarnas till Anklingar. Anklingarnas efterlevanmedelpension var 4 400 mark imAna- depensioner var p.g.a. pensionsjrimkningen klart mindre rin dnkornas penden.
sroner.

Den regionala arbetspensionsstatistiken som gdrs isamarbete med Statis-

10

fortfarande arbetade.

praktiken bl.a. med hjtilp av statistik
och undersdkningar. Av dem framgAr Utredningen visade att tidigrehabilitehur arbetspensionssektorn utvecklas ringen drekonomiskt lonsam. I genomoch om de olika reformerna gett de snitt motsvarade kostnaderna mellan

land, som Pensionsskyddscentralen
ger ut isamarbete med Folkpensions-

250

Familjepensionsreformen foregicks av

tikcentralen utvidgades. Nyheter air en utredning som gjordes vid Penstatistiken over pensionspremier for- sionsskyddscentralen. Materialet har

anvdnts i nAgra nya utredningar. Under
verksamhetsAret ftirdigstEilldes en utrednino om hur oavldnat hemarbete
pA einkors pensionsskydd och
inverkdr
LAngsam start for
utkomst efter makens d6d. Det visade
rehabi I iteri n gsreformen
sig att avbrotten i lorinnors fdrvdrvsarbete fortfarande verkar klart minskanI slutet av Ar 1991 totalreviderades re- de pA efterlevandepensionen och fdrhabiliteringen. MAlet var att fA arbetsta- sdmrar utkomsten efter makens dod.
garna att klara sig biittre och stanna o
ldngre i arbetslivet. I samband med Asikter om

delade enligt arbetsgivarens storlek och
bransch och en ldttldst fickstatistik.

8
b

4
2
0

Pensionsskyddscentralen fdljer med verksamheten deltog 750 personer som
hu r arbetspensionssystemet

AB

CDEFG

A

lndustri
B Handel
C Tjanster till naringslivet
D Finansierings- och f orsdkringsverksamhet
E Transport
F Byggbranschen
G Ovriga

ansdkan om invalidpension skall
rehabiliterin gsm6jligheterna utredas

arbetspensionen

och den som inte beviljas pension skall
vid behov hdnvisas till andra tjtinster. I Finland gArman i pension i genomsnitt
nom arbetspensionssystemet dr reha- tidigare ain idvriga Norden. Orsakerna
biliteringen fortfarande beroende av till detta har utretts i flera av Pensionsprdvning och f rdmst yrkesinriktad.
skyddscentralens undersdkningar. Under verksamhetsAret fiird gstii[ldes en
Reformen trddde i kraftvid en tidpunkt enkditundersdkning om hur pensionsdA antalet arbetsldsa dkade rekord- kommitt6n 90:s f6rslag till Atgdrder som
artat. Dtirfor har bdrjan varit trdg f6r den skall fA arbetstagarna"att arbeta ldngre
reviderade rehabiliteringen. Under verk- har mottagits bland rildre arbetstagasamhetsAret fick 300 personer rehabi- re. Undersdkningen visar att fOrslagen
literingspenning frAn den privata sek- har vdckt ett forsiKigt intresse.
I

i

torn.

Syftet med tidigrehabilitering dr att i
god tid erbjuda AtgArder som upprdtthAller arbetsfdrmAgan. Arbetspensionsanstalterna utredde tidigrehabi-

Under verksamhetsAret publicerades
en intervjuunders6kning om medborgarnas instdllning till socialskydd och

arbetspension. Enligt unders6kningen
6kar den positiva instdllningen med
literingens mojligheter i ett projekt som utbildnings- och inkomstnivAn. Om nigenomf0rdes 1 990och 1 99'1. I forsdks- vAn pA pensionerna dr medborgarna

-16-

av den Asikt att pensionerna borde
hojas eller Atminstone bevaras pA nuvarande nivA.

Arbetspensionslagarna
jubilerar
Arbetspensionslagarna APL ogh KAPL
firade 3O-Arsjubileum 1992. Aret firades i arbetets och kundbetjziningens
tecken. Arbetspensionssystemet ordnade med gemensamma krafterserviced-agar for de forseikrade i Kuopio,
UleAborg, Lahtis och Jyveiskylii.
De gemensamma servicedagarna besdktes av cirka 4 000 fdrszikrade och
uppmdrksammades ocksA i massmedierna. Avsikten med evenemangen
var att visa arbetspensionssystemets
enhetlighet.

Tidningen Ty6€kike branschtidning och
forbindelselrink, uppmArksammade 30-

Arsjubileet med en artikel om arbetspensionssystemets tre Artionden skriven av Pensionsskyddscentralens fdre
detta VD Juhani Salminen.

OLIKA ATGARDER INOM
TI

DIGREHABI LITERI NGS-

PROJEKTET

I

Utbildning
pa arbetsplatsen

I

Annan
yrkesinriktad rehabilitering

It/edicinsk Annan

rehabili-

medicinsk

teringskurs rehabilitering
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Kreditforsdrkringen

For Pensionsskyddscentralens kredit-

ANTAL SKADEFALL

forsrikring var 1992 ett tungt Ar.- De
utbetalda ersdttningarna minus Aterkriivda belopp var 582 miljoner mark
och premieinkomsten 254 miljoner
mark. Ersdttningsutgiften steg sa att
kred itforsaikrin gens utjdimnin gsansvar

St

500
400

var slutanvtint pA hdsten 1992.

300

kerhet med vars hjiilp pensionspeng-

arna har Aterb6rdats till fdretagsverksamheten.
Kreditforsiikringen har tvA olika uppgif-

ter. F6retagen anvdnder kreditfor-

srikringen sbm sAkerhet for lAn frAn
arbetspensionsanstalten. Med kredit
f6rsakring stikras ocksA pensionsstit

Utjrimningsansvaret hojdes systema- telsernas och -kassornas hela pensionstiskt under 1970- och 1980{alen ntir ansvar.

200

Pensionsskyddscentralens kredit-

-II

100
0

1988 1989 1990 1991

1992

f6rsrikring vai ldnsam. For tvA Ar sedan Kreditf6rstikringen dr en av arbetspenvar utjeimningsansvaret lika stort som sionsystemets grundltiggande id6er.
premi-einkomsten under fem Ar. Avsik- Utdver ett pensionsforstikringsbolag
ten med utjaimningsansvaret var att kan arbetsgivaren vAlja att ordna pentrygga kreditfdrszikringens solvens un- sionsskyddet i en pensionsstiftelse eller
-kassa.
der Ar med hdga ersdttningar.

Kreditf6rsdkrings-

NYA

KREDITFORSAKRINGSKUNDER

Kunderna smA och
verksamheten bolagiseras medelstora fdretag

St

Den ekonomiska recessionen blev- Pensionsskyddscentralen

800

mvcket vdrrre din vad man kunde beredd sig pA i 1980{alets prognoser. LAgkonjunkturen har omintetgjort Pensionsskyddscentralens mojligheter att
skdta kreditf6rsdkringsverksamheten

600

400

-II

sAsom hittills.

Tillfdljd av konkursvAgen var kreditf6rsrikrin gens erszittningsutg ift redan 1 99

scher finns representerade. N/ajoriteten av kunderna utgors av foretag som
zir verksamma inom industri och handel.

stdrre tin premieinkomsten och situa-

200

0

1

har 4 900 kre-

ditforszikringskunder. Typiska kunder
rir smA och medelstora foretag. Kreditfdrsdkringskundernas regionala fordelning motsvarar ganska exakt foretagens spridning i landet och alla bran-

tionen forvdrrades ytterligare under Antalet f6rsdkringar minskade med
1 250 jrimfdrt med foregAende Ar och
1 992.
var vid Arets slut 8 338.

1988 1989 1990 1991

1992

Redan 1991 b6rjade man s6ka en losning pA kreditforsakringens problem.
En temporEir l6sning var lagiindringen

Stor fdrsiktighet tilltimpades ndr nya
kreditfdrsAkringar beviljades under

med vars hjzilp en del av arbets- 1992. Det avspeglade sig ocksA i anta-

pensionspremien avsdtts for att stoda let ansokningar. Kreditforstikringen f ick

PREMIEINKOMSTEN
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200

I

kunder under rdken-

endast
"nya
bestAende l6siing dr beslutet att Pen- skapsAret. Aret innan var antalet nya
sionsskyddscentrblen avstAr frAn kre- kunder 723.
ditforsiikringsverksamheten och att ett
sarskilt fdrsaikringsbolag grundas for Ansvaren nastan
detta AndamAl.
kred itforsdkrinosverksamheten. En mer

181

40 miljarder mark

Pensionsstiftelsernas och -kassornas

obligatoriska kreditfdrsakring avskat Stdrsta delen av kreditfdrseikringens
fdrsrikringsbestand dr sdkerheter fdr
enligt de nya reglerna fdr ttickning av lAn som givits av pensionsanstalterna

fas och deras pensionsansvar tryggas

150

pensionsf6rsakring.
100

Over 30 Ar
som kreditfdrsdkrare

50

'0

1988 1989'1990 1991

1992

Pensionsskyddscentralen har handhaft
kreditfdrstikringen av arbetspensionsmedel under hela den tid som centralen funnits, dvs. i3'l Ar. FOr pensionsanstalterna har kreditforsakringen varit
en garanti f6r att arbetspensionsmedel
inte fdrsvunnit till foretagsverksamhetens risker. FOr fdretagen har kreditforstikringen varit en flexibel form av sd-
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och fdr pensionsanstalternas ansvarsunderskott. Dessa kreditforsAkringar utgjorde sammanlagt 26 miljarder mark.

Beloppet kreditforszikringar som var
sAkerheter fdr pensionsstiftelsernas
och -kassornas realtillgAngar 6versteg
11 miljarder. Sammanlagt var kreditforstikringens ansvar over 37 miljarder mark.
Kred itforsdkrin gens premieinkomst var
254 miljoner mark, vilket Ar 73 procent
mer tin Aret innan. Okningen 6r frAmst
en foljd av att tarifferna h6jdes.

Undgr Aret intreiffade 4'12 ersiittningsfall. Aret innan var antalet 261. Nettoerseittningskostnaderna Ar 1992 var
sammanlagt 921 miljoner mark. Av de
skador som ersattes under rzikenskaosAret kunde 356 miljoner mark Ater(rai-

vas och av de skador som ersatts tidigare 35 miljoner mark.
Direktionen

for kreditfdrsdkringsverk-

samheten sammantrddde 23 gAnger
under Aret.

DE OLIKA
PENSIONSANSTALTERNAS
ANDEL AV KREDITFORSAKRINGSBESTANDET

I

Pensionsstiftelser

I

LEL Arbetspensionskassan

H

rorsatringsnotag

tr

Ovriga

I

Pensionskassor
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I

nternationel I verksamhet

INTYG ONI UTSAruDNING
St

2000

1
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Pensionsskyddscentralen har skott internationel la socialforsiikrin gsdrenden
i 6ver tjugo Ar. Pensionsskyddscentralen sammanstdller ocksA uppgifter om
pensionssystemen i andra lander och
deltar i internationella organisationers
verksamhet.

de nordiska ldnderna. OcksA ifrAgaom

planering, forskning och statistikfdring
utbyter man id6er och samarbetar inom
Norden. Vikti ga personkontakter byg gs
upp pa seminarier och kurser.

Pensionsskyddscentralen deltog un-

der verksamhetsAret iav nordiska miEES-avtalet krdver att Pensions- nisterrAdet tillsatta koordineringsgruppen NORK som gjorde tillZimpningsanvisningar till den nordiska konventionen. Den nya nordiska konventionen
treider i kraft samtidigt som EES-avtalet.
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Tryg g hetskonventionerna

Den nordiska socialstatisktiska kommitt6n NOSOSKO publicerade i slutet
av Aret en utredning om socialf6rstik-

utgor grunden

centralen deltog i utredningsarbetet.

ringen

Nrirarbetstagare rdrsig frAn ett land till

SI

8000

6000

bli

En undersokning om pensionssystemens utveckling ide nordiska ldnderna
som gjorts vid Pensionsskyddscentralen blev frirdig under verksamhetsAret

Finland har under Arens lopp ingAtt
dverenskommelser om social trygghet
med flera lrinder. I konventionerna har

4000

Pensionsskyddscentralen utsetts till
kontaktorgan for arbetspensionsArenden, vilket betyder att centralen
deltar i beredningen av konventioner,
underhandlar och gdr tolkningar.
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relefonsamtal

BEGARAN OM UTREDNING
St
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Pensionsskyddscentralen utfdrdar ocksA intyg till utsdnda arbetstagare om att

de omfattas av finldndsk socialfdrsd-

och kommer att publiceras som doktorsavhandling 1993. I slutet av Aret publi-

cerades en studie med namnet Medborgarskap och arbetsprestation, som
behand lar socialfdrsrikringens elementdra principer specilellt frAn nordisk
synpunkt.
I Abo ordnade Pensionsskyddscentralen tillsammans med Folkpensionsanstalten det Xlll Nordiska socialforsdk-

ringsmdtet under temat "Nordisk so-

n g och internationellt samarbete". I motet deltog 300 experter. ForegAende gAng Finland var vdrdland
var 1972.

cialfdrseikri

lVot EES

kring. Till kontaktorganets uppgifter hOr Avtalet om Europeiska ekonomiska
ocksA att hjiilpa fdrsakrade och forsti- samarbetsomrAdet undertecknades i
kringstagare att fA information om pen- maj 1992. EES-avtalet innebAr fdr sosions- och socialfdrsdkringen i andra cialfdrsakringens del att ett regelverk
leinder, hur man ansoker om fdrmdner, motsvarande en multilateral trygghetshur man upptar fdrsiikring och hur konvention kommer att tilliimpas melkonventionerna tilkimpas.
lan EG- och EFTA-landerna. Huvud-

principen dr att medborgarna i EES-

Finland har gAllande overenskommelser med Norden, .Jyskland, Storbritannien, Schweiz, Osterrike, Spanien,

4000
3000

Irinderna behand las jeimlikt.
Vid Pensionsskyddscentralen utreddes

Canada och Quebec, Grekland, Lu- under verksamhetsAret hur EG:s socixemburg och USA.
alfdrsdkringslagstiftning och EES-av-

2000
1000
0

Norden, Pensionsskydds-

problematisk. Arbetstagaren kan hamna utanfdr socialfdrsdkringen eller arbetsgivaren kan blitvungen att betala
avgifter till tvA leinder, Genom sociala
trygghetskonventioner samordnas de
sociala trygghetssystemen i olika lander sA att arbetstagaren och hans familj alltid omfattas av trygghetssystemet inAgotdera landet.

ett annat kan socialfdrstikringen

KoNVENTrorusARrruorru

i

1988 1989 1990 1991

r finlandskarbetsHJ33![9fl"" I
pensionsanstalt

1992

HXBg!'Igfl,,

utlandskpensions-

anstalt

Overenskommelsen med Portugal iir
undertecknad och vdntar pA att bli ratificerad. Med de nordiska kinderna,
Storbritannien, Tyskland, Ostenike och
Luxemburg pASjAr fdrhandlingar om
nya overenskommelser.

talet inverkar pA arbetspensionssystemet i Finland. Om tillrimpningen
av EES-reglerna har redan utfiirdats

anvisningar fastAn avtalet Snnu inte
tratt ikraft. EES-avtalet kommer ocksA
att ge upphovtill.iusteringar ide gAllande tryg ghetskonventionerna.

Nordiskt samarbete viktigt Annan internationell
I praktiken geiller den dvervdgande verksamhet

delen av de internationella uppgifterna Pensionsskyddscentralen har repre-
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senterat arbetspensionssystemet i forhand lin gar med motsvarande kohtakt-

organ i Tyskland. Tillsammans med
Folkpensionsanstalten ordnade Pensionsskyddscentralen det Vll internatiqnel la socialf6rsakrin gsaktuariemotet
i Abo och deltog i del24:e internationella aktuariemotet i Montreal.

Representanter for Pensionsskyddscentralen har ocksA deltagit i andra
socialforsakringsmdten och -seminarier i Sverige, Tyskland, Litauen och
lrland samt i ISSA:s Arsmdte iAcapulco

iMexico.

FOrkortningar
EES
EG
EFTA
ISSA

NOSOSKO
NORK

Europeiska ekonomiska
samarbetsomrAdet
Europeiska gemenskaperna
European Free Trade
Association
lnternational Social
Security Association
Nordisk Sosialstatistisk
Komit6
Nordisk

koordineringsgrupp
21

Tjanster ti I pensionsanstalte rna
I

FoPL- PENSIONSUTGIFTEN
N,4ilj.mk

2000

Pensionsskyddscentralen samlar upp- Ti I ldm pn i n gsanvisn i n gar
gifter om arbetstagarnas och f6retagarnas pensionsti llvtixt och pensiong- och utbildning
beslut i systemets centralregister. Ar
1992 bokfdrdes 6ver sex miljoner re- Till pensionsanstalterna szindes 1992
gisterhzindelser.

1
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000

sammanlagt 87 cirkuldr. De viktigaste
cirkuldren behand lade berdkningen av
Till pensionsanstalterna gavs 2,8 miljo- AterstAende tid, arbetsfdrhAllandets
ner registerutdrag f rAn centralregistret. kontinuitet, traktorforetagarnas penAv dessa gtillde ca en halv miljon upp- sionsskydd, sociala trygghetskonvengifter om anstdllningar och ungefdr lika tionen mellan Finland och USA, arbetsmAnga behdvdesfor beslut i pensions- tagarnas pensionsavgift och tilkimpningen av EES-avtalet.
Arenden.

l-l

500

Enligt pensionsanordningsregistret

fanns det vid Aret slut 103 000 gallande
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1991

statensander

APL-pensionsanordningar. Personregistret fAr uppgifter f rAn Befolkningsregistercentralen. FrAn personreg istret
f6rmedlades bl.a. 600 000 adresser till

pensionsanstalterna.
LFoPL- PENSIONSUTG I FTEN
[/ilj.mk

2500

anstaltens personal. Kurser h6lls ocksA for andra grupper som behdver
arbetspensionskunskap i sitt arbete.

Pensionsskyddscentralen registerfor For pensionsanstalternas personal ordocksA uppgifter om frivilliga tillaggs- nades kurser och temadagar. PA den
pensionsforsdkringar som upptas av Arliga arbetspensionsdagen behandarbetsgivaren. Under verksamhetsAret lades sArskilt EES:s inverkan pA arbehandlades 7 700 anmdlningar om bets- och folkpensioner och Arets panelreg istrerade

2000

I enlighet med serviceavtalet mellan
Folkpensionsanstalten och arbetspensionssystemet ordnades liksom tidigare utbildning fdr Folkpensions-

ti

llziggsfdrmAner, de f lesta

d

iskussion hade det nkomstrelaterade
i

med anledning av familjepensions- pensionsskyddets framtid som tema.
reformen. Over 300 nya tilltiggsfdr-

1

500

mAnsanordningar registrerades.

Datatrafiken

000

Arbetspensionsanstalterna fick i december tillgAng till pensionsanord-

F6r att undvika sinsemellan awikande
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1991

statens andel

beslut utbyter Arbetspensionsanstalningsregistret. Forbzittrad service inne- terna och Folkpensionsanstalten via
bar ocksA att fem pensionsanstalters Pensionsskyddscentralen fdrhandsansammanlagt 21 B lokalkontor fick rzitt att mdlningar som gziller beslu[ om de
anvrinda registren vid hand lziggnin gen sokandes arbetsformAga. Ar 1992
av pensionsdrenden.
formedlade Pensionsskyddscentralen
65 600 fdrhandsanmdlningar och svar.

Fornyade
register
nyckelomrAde

ANTAL PENSIONSKASSOR
Den omfattande reformen av Pensionsskyddscentralens register fortsatte under verksamhetsAret. Under hdsten
till ett av de
utsAgs registerreformen
-nyckelomrAdena
for Penviktigaste
sionsskyddscentralens mAlinriktade
verksamhet. Registren maste fdrnyas
eftersom det blivit allt besvrirligare att
infdra dndringar i datasystemen som
hdrstammar frAn 60- och 70talen.
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Pensionsskyddscentralen formedlade
41 000 lzikarutlAtanden och andra tilllaggsutredningar som behdvdes vid
behandlingen av pensionsansdkningarna till pensionsanstalterna. FrAn Folkpensionsanstalten mottogs 29 000 med-

delanden o1n att primrirtiden for dagpenning frAn sjukforsdkringen hade
upphdrt.

Ansvarsfdrdelningen
Den pensionsanstalt som beviljat pen-

sionen betalar ocksA ut hela pensionen, fastdn pensionen tjrinats in under

lera arbetsforhAllanden eller fdretagarperioder. Pensionsskyddscentralen utUnder verksamhetsAret gjordes krav- redde under verksamhetsAret 84 penspecifikationer och projektplaner. En sionsanstalters andelar i 1991 Ars penprojektspecifikation gjordes for handsioner. Enligt ansvarsfdrdelningen utlziggningen av pensionsdrenden, ar- betalades 20 265 miljoner mark i arbetet med en projektplan for pensions- betspensioner 1991. Av
detta belopp
fallsregistret inleddes och en projekt- svarade pensionsanstalterna gemenplan fdr pensionsanordningsregistret
samt for 73 procent.
blev feirdio. Forberedelserna for det
nya arbetlfdrhAllanderegistret inledAv de gemensamt bekostade pensiodes.
f
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nerna uppbars

'1

733 miljoner mark AV

45 pensionsanstalter. Beloppet betalades till 93 pensionsanstalter som hade

betalat mer dn sin ansvarsandel i pen-

sionerna. Centralkassan for arbel6shetskassorna betalade 1,4 miljarder
mark i forseikringspremier for kostnaderna fdr arbetsl6shetstil l:iggen. Aven

detta belopp formedlade Pensionsskyddscentralen till pensionsanstalterna.

Pensionsanstalterna betalade 1 854
miljoner mark i FoPl-pensionerl991,
varav statens andel utgjorde Bl miljoner. I LFoPL-pensioner betalades 2 312
miljoner mark. Statens andelav kostnadernafor LFoPL-pensionernavar 1 7.1 6
miljoner mark.

Tillsynen 6ver pensionsstiftelser och -kassor
Pensionsskyddscentralen overvakar
pensionsstiftelserna och -kassorna
samt Pensionskassan for utovande
konstndrer.

UnderverksamhetsAret idkade 54 pensionsstiftelser och 11 pensionskassor
APl-verksamhet. Eft er Arsskift et var antalet stiftelser 48 och kassor 10. Antalet
forsakrade vid pensionsstiftelserna och
-kassorna minskade till 170 000 personer, av vilka ca 4 000 var foretagare.
Pensionsskyddscentralen inspekterade 56 stiftelser och kassor och deltog i
utbildningen av personalen.

PENSIONER SOM
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Med hjAlp av Pensionsskyddscentralens registerutdrag, pensionsutd raget,

kan den f6rsdkrade bdst folja med ar- tvAngsf6rseikrade 1 50 fdretagare. Om
betspensionens ti llvZixt och kontrol lera befrielse fr6n skyldigheten att teckna
att uppgifterna om arbetsforhAllanden FdPl{drsttkring ansokes av 2 250t6retagare, och 1 Tl0foretagare beviljaoch fdretagarperioder 6r korrekta.
des befrielse.
Reoisterutd raoet skickas utan sEirskild
beddran till dei forsdkrade ntir ettAPL- Pensionsskyddscentralen gav 460 utarb"etsforhAtlande upphor. Nyanstzill- lAtanden och beslut om tillAmpningen
da som forsta gAngen omfattas av ar- av arbetspensionslagarna. Av dessa
betspensionslagarha fAr -ocksA regis- gavs 47 till pensionsndmnden. Vid forterutdraget som tecken pA att de bdrjat stikringsdomstolen anhtingiggjordes
2 880 besvrir i arbetspensionsZirenden.
tjiina in arbetspension.
Over 2 000 falloick vidare till PensionsPensionsutdraget forbtittrades i och skyddscentralSn for utlAtande. Konsulmed att uppgifter om den offentliga tativa kommissionen for invaliditetstisektorns anstdllninosf6rhAllanden nu renden gav under verksamhetsAret 41
ocksA finns med pSutdraget. FOr be- rekommendationertill avgdrandei pen-

rdkningen av LF6Pl-pensioner infdrdes Lantbruksf6retagarnas pensionsanstalts kalkylprogram.

Under 1992 fick sammanlagt 425 000
forsAkrade pensionsutdrag. PA den forsdkrades begdran gavs 88 000 utdrag
och pA mAssoroch servicedagar B 000
utdrag. I det sammanlagda antalet in-

sionsdirenden.

Arbetsloshet 6kar behovet
av rAdgivning

Pensionsskyddscentralen ger rAd i
pensionsfrAgor per brev, itelefon och
personligen. Under Aret besvarades
gAr ocksA 71 000 registerutdrag som ca 16 000 kundbrev och ungefdir lika
bestdl ldes av LEL Arbetspensionskas-

20

tecknade 280 foretagare FdPl-forsdkring och Pensionsskyddscentralen

mAn ga telefonf6rf rAg ni n gar. Pensions-

skyddscentralens ku ndtjdnst besoktes
av ndrmare 5 000 personer. De flesta
frAgorna gAllde arbetsldshetspension
Sammanlagt 160 000 pensignsutdrag och arbetsldshetsforsiikringen. Vid
sdndes under verksamhetsAret till ar- Arets slut geillde mAnga frAgor arbetsbetstagare och till nZistan alla fdreta- tagarnas arbetspensionsavgift .
gare som fyllde 30, 35, 40, 45, 50 eller
san och Pensionskassan f6r ut6vande
konstniirer.

't5
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Pensionsskyddscentralens service-

55 Ar,
5

Overvakning och
lagtolkning
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Besokare under pensionsservicedagar
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Arbetsgivaren Eir skyld ig att teckna APLforsdkring och foretagaren FoPl{orsiik-

dagar rir en relativt ny form av service.
Under verksamhetsAret ordnades endagsevenemang pA 20 olika orter. Over
3 500 fdrsrikrade fick utover pensionsutdrag ocksA information om arbetsoensionerna och ndrstAende sociali6rsrikringsf rAgor.

ring. Pensionsskyddcentralen 6verva-

Med en egen avdelning deltog Penoch vidtar vid behov tv6ngsAtgZirder sA sionsskyddscentralen i lantbruksmiisatt den forsdkrades intresse inte Asido- sorna iSeinAjokioch Asikkala, i socialkar att fdrsdkrin gsskyldig heten f ul gdrs
I

rggr

och hdlsovArdsm6ssan, i evenemangen Rdtter i Finland och Metko

sAtts.

Pensionsskyddscentralen utredde under verksamhetsAret 'l 100 arbetsgioch
VATES
ningar
1 860

samt i traditionella De gamlas vecka.

Pensionsskyddscentralen medverkade
ocksA med pensionsrAdgivning i evenemanget som ordnades av sex fackorganisationer.

Nya broschyrer
Utover de nya versionerna av arbets-

pensionsbroschyrerna producerades

KoPL-arbetsgivare.
F6retaoares arbetsoensionsforsAkrino
utreddEs i 1 7OO f'all. Pa uppmanin[

-24-

under verksamhetsAret en ny broschyr
som riktar sig till unga, "Arbetspension
- din framtida trygghet". Broschyren
"Kdnn din arbetspension" Ar ocksA helt
ny och innehAller ett slutet kort med
skyddade personuppgifter for bestdllning av registerutdrag.

Tillsammans med Foretagarnas Centralfdrbund i Finland gav Pensionsskyddscentralen ut en socialforsdkringsguide fdr fdretagare. I samarbete
med Folkpensionsanstalten och socialoch hdlsovArdsministeriet gjordes en
gemensam broschyr om rehabilitenngen.

Omkring 50 pressmeddelanden sdndes till massmedierna. Pressmeddelandena gallde bl.a. servicen till de
forsdkrade, lagandringar, arbetspensionens troviird ig het, kred itforsakri n gen
och arbetstagarnas pensionsavgift .

Ans6kningsservice
Pensionsskyddscentralen formed lade
58 000 pendionsans6kningar f rAn Folk-

pensionsanstalten till arbetspensionsanstalterna. Arbetspensionsanstalterna

registrerade 66 600 mottagna ansokningar. I siffrorna ingAr bdde nya ansdkningar och ansdkningar om fortsatt invalidpension.

Antalet arbetsloshetspensionsansokningar mer dn fdrdubblades jdmfort
med 1991, vilket ocksA hade som fdljd
att den genomsnittliga pensioneringsAlderq steg till ndrmare 60 i slutet av
Aret. Aldersgrdnsen for arbetsloshetspension som beviljas lAngtidsarbetslosa dr 60 Ar.

Arbetspensionsanstalterna skickar en

forhandsifylld pensionsansoknings-

blankett och en pensionsberakning till

alla som ndrmar sig pensionsAldern.

Pensionsskyddscentralen fdrmed lade

sammanlagt 130 000 registerutdrag
och adressuppgifter frAn befolkningscentralen for detta iindamAl.

REGISTERUTDRAG
TILL ARBETSTAGARE

PSC:s
automatiska
utskickning

Pa begaran
av den torsakrade

t

Pensionsanstalternas
utsk ckning
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Interna tjanster och personal

Pensionsskyddscentralens verksamhet
utvecklades i riktning mot mAlorienterad

PERSONALOMSATTNING
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ringstekiska avdelnin gen omorgan isestyrning och afftirsid6ttinkande, Avsik- rades och blev registerserviceten dr att med kundens behov som avdelningen och planerings- och kalutgAngspunkt 6ka effektiviteten och fdr- (ylavdelnin gen. Planerin gs-och kalkylavdelningens ansvarsomrAde dr de
bdttra resultaten.
uppgifter som tidigare skottes av plaTill nyckelomrAden f6r den nya verk- neringsavdelningen och matematiska
samhetsmodellen uts6gs arbetspensi- byrAn vid forsdkringstekniska avdelonssystemets trovArdighet, kreditfor- ningen. Registerserviceavdelningen
stikringskrisen, effektiverad 6ver- ansvarar for reo isterservice och undervakning avforszikringss(yldigheten, for- hAll av registrei. Den nya kontorsservinyade reg ister, den internationellaverk- ceavdelnin gen skoter kontors- och fassamheten, utveckling av organisatio- tighetsservicen.
nens funktionalitet och helhetsrAdgivningen i socialforsiikringsf rAgor.
LAn ga arbetsforhAl landen

Utbildningens mal
ku ndcentrerad verksamhet
RrusrAllr'rNosAn vro
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Personer

Planeringsavdelningen och fdrstik-

Chefskiktet utvecklade sina ftirdighe-

Antalet anstallda minskade nAgot. Vid
Arets slut var antalet anstiillda 379, av
vilka 1 6 personer var tillftilligt anstdllda.
Antalet narvarandevid slutetavAretvar

ter i mAlinriktai styrning och utvec- 357.
klingssamtal pA olika kurser.

150

Over htilften av de anstAl lda har arbetat

geng- vid Pensionsskyddscentralen i over 1 5
en personliga mAl frtimst inom ledar- Ar. MedelAldern dr 41Ar. Personalgmskiktet. Kurserna i ledarskap fortsatte. sdttningen sjonk till 1,7 procent. Aret
Under verksamhetsAret ordnades Joh- innan var personalomsdttningen n6rPA hdsten faststtilldes for fdrsta

120
90

tava-kurser for experter och upp- mare 5 procent.
foljningsdagar f6r deltagarna i tidigare

60

De Aldre arbetstagarnas arbetsfdrmAga dr ett av personalstrategins viktigaste
Arets tema for internutbildningen var omrAden. En delav dem som arbetat
kurser.

30

"KAnn din kund". Kundbetjdnings-

lAnge i huset har deltagit if6rtidsrehabilitering och konditionsuppfoljning. Vid
der sdrskilda temadagar. Over- fdretaoshAlsovArden beaktades de
vakningspersonalen fick utbildning i anstzil[das onskemAl. Hdlsokontrollersmidig kundbetjtining. Dessutom ord- na f6r olika Arskullar utvecklades och
nades kurser i skriftlig framstAllning de anstallda uppmuntrades pA olika
stitt att uppriitthAl la arbetsf6rmAgan,
och kurser fOr utbildarna.
kunskap och -anda behandlade.p un-

0
Under

5 5-9

10-14 '15-19 20Ar

ANTAL TERMINALER
OCH PERSONDATORER
St

400

avdelningar och arbetsenheter ordnades utbildning i hur arbetsgemenskaoen funoerar och utvecklas. Dessutom
brdnad6s tvA kurser for uppriitthAllande av arbetsformAgan. I det Arliga samarbetsseminariet behandlades arbetsrotation och beddmnin g av arbetsuppg ifternas svArighetsgrad.

300

200

Det sammanlagda antalet externa och
interna utbildningsdagarvar 1 650 eller

100

0

Kursverksamheten omfattade ocksA Under verksamhetsAret gjordes
flera grundkurser, kurser iaktuella dmnen och pAbyggnadskurser. Fdr olika

1988 1989 1990 1991
I rerminaler I

1992

Persondatorer

skrift li-

ga befattningsbeskrivningar fdr de anstiillda som omfattas av kollektivavtal
och ettf6rs6katt poangsAttaoch bed6ma olika arbetsuppgifter. Avsikten tir
att utveckla ett nvtt ldnesvstem som
baserar sig pA arbetets svAr'rghetsgrad.

Dataf6rvaltning
Datafdrvaltn in gens tjdnster utvecklades
i enlighet med strategin f6r datatj6ns-

terna. Ett projektndt som tdcker

4,5 dagar per ansttilld.

Pensionsskyddscentralens viktigaste

Omorganisation

I projektarbetet betonades f6rnyandet
av registren och anvisningar fdr systemarbetet och metoderna fArdigsttill-

PA sommaren dndrades Pensions-

projekt konstruerades,

skyddscentralens organisation f6r att des. OcksA Arendehanteringen skall
motsvara de centrala nyckelomrAde- fornyas och for detta Andam6l gjordes
na. Direkt0rernas ansvarsomrAden An-

drades och avdelningsindelningen jus-

en kartlAggning av behovet av bildhantering.

terades. Tre avdelningschefer byfte
avdelning i ett slags arbetsrotation.
Antalet arbetsstationer 6kade och ope-26 -

rativsystemet Windows fick fler anvdndare. For utvidgad samanvdrndn ing

av arbetstationsmiljon och stordatorn
utvecklades samverkande ti llampnin ga(.

Undervisning i datateknik gavs i Windows, projektarbete och system. Kursdagarna var sammanlagt 121 och antalet deltagare 526.

lnterna tjdnster
Fungerande interna tjanster ar en forutsrittning fdr en resultatrik verksamhet.
Kontorsservrceavdelninqen sokte ak-

tivt efter kimpliga spaiAtgarder.

Ett

exempel som kan ndmnas dr mikrofilmningen av handlingar som sparar arkiv-

lokaler och 96r det ltittare att hitta

handlingarna.

Pensionsskyd dscentralens kontorshus
ar byggt 1976 och reparationsarbeten
har pAgAtt under flera Ar. Under verksamhetsAret fdrnyades bl.a. kontorslandskapet i andra vAningen. Sdrkerheten forbdttrades i och med att ett nytt

brandalarmsystem installerades och
passerkontrollsystemet utvecklades.

PERSONALENS
UTBILDNING

Grundskola. handelsskola e.d.
Student. merkonom eller studerande
H0gskola
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Statistikuppgifter

PRIVATA SEKTORNS
ARBETSPENSIONSUTGIFT

GENOMSNITTLIGA
TOTALPENSIONER 31.1 2.1 991

Mrd.mk
MUman
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1 000
personer

1991

1990

Atd"r"pension
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I

Alla

I
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1992
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Privata sektorns andel
Ot entliga sektorns andel
Folkpensionens andel

o"",.,o"n"tspension
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I
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lnvalidpension

Annan
egenpension
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I Atderspension I
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1992

o-",",o"n"tspension
onn"n egenpension

Pensionsanstalternas verksamhet 1 992

APL KAPL KoPL SjPL F6PL LFOPL
Pensionsanstalter
F0rsdkrade.
Pensioner

31.12.

31.12.
31.12.

Nya pensioner
Premieinkomst.
Pensionsutgift
Ansvarsskuld*
Medelpension
Medelpension, nya pensioner

mt .mk
mt .mk

31.12, milj.mk
3'1.12, mUmAn

mUmAn

66
1'1
000 180 000 1'1 000 12 000
5'13 000 148 000
259
7 990
51 500 14 300
97 580
1

950

17 700

1 440

18 600
'121 510

2840
13 410

3 074
3 577

1 6'13
1 907

56
4
200
1

1

73200

226000

70
3s0 000
969 000

7 300

16 500

90 400

12
160 000

'1

1

16s

000

1

2270

2280

630

22020
26370

840

118

137 640

3 639

2613
2 883

845
065

2 300

4 155

210
350
560

500
404

Totalt

970

2798

.enligt uppskattning

Antal pensioner 31.12
Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsldshetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner
Totalt

1988

1989

43s 000

453 000
209 000
60 000

472000

494 000

218 000
52 900

226000

199

216

256

161 000

167 000

883 000

910 000

76 000
942 000

202000
64 800
174
155 000
857 000

1

990

1992

1991

45 800
1

512 000
230 000
41 900
281
185 000
969 000

Andringar i antalet pensioner, 1000 st
invalidpensioner arbetslOshetspensioner Alderspensioner familjepensioner totalt
Pensioner 31.12.1991
Nya pensioner
OvergAtt i Alderspension
Avslutade pensioner
Pensioner 31.12.1992

226

46

494

176

27

7

942

14

15

63

-16

-10

-1

-22

230

42

-6

-36

512

185

969

-7

26

Pensionsutgiften, milj.mk

Alderspensioner
lnvalidpensioner
ArbetslOshetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner
Samtliga

1988

1989

1990

1991

7 610
4 920
1 820
4

I 710
1 890

9 890
6 490
1 860

11 550
7 530
1 780

12 960

5 660

2070

5
2 330

16 420

2610

18 600

20 860

3 010
23 900

3 320
26 370

7

1992

I

8 380
1 700
'11

I alla siffror ingAr registrerat tilldggspensionsskydd. I siffrorna ingAr inte generationsvdxlingspensioner, fdrtidspensioner
i 1991 och 1992 Ars siffror.

frontveteraner eller avtrddelsepensioner. Sjdmanspensioner ingAr

_29

_

fOr

Forvaltningsorgan

Representantskapet

1

992 - 1 994

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Kanslichef Heikki S. von Hertzen,
ordf0rande
Statssekreterare Pekka Tuomisto,
viceordfOrande
Avdelninqschef Markku Lehto,
viceordfOiande (frAn a.9. 1 992)

Administrativ direktOr Kari T. Ahonen
Verkstdllande direkt0r Matti L. Aho

Representanter fbr arbetsgivarna
BergsrAdet Krister AhlstrOm
Verkstdllande direktOr Markku Markkola
Verkstdllande direkt0r Dennis Seligson,
(d. 15.2.1993)
Verkstdllande direkt0r Tapani Kahri
Verkstallande direktor Markus Tiitola
Direktor stig-Erik Leiponen
Verkstdllande direktor Jarmo Pellikka
Re p rese ntante

Verkstdllande direktOr Jukka Harmala
Verkstdllande direktOr Jaakko Rauramo
Koncernchef Georg Ehrnrooth
Vice verkstallande direk0r Seppo Riski
Agronom Erkki Hiidenkari
Direktor Harri Koulumies
Direktdr Jarmo Sierla

r f6r arbetstag ar n a

Ordf0randen Lauri lhalainen
Ordforanden Antero Mdki
Ordforanden Matti Haapakoski
Planeringssekreterare Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Pekka Porttila
Ordf0randen Esa Swanliung
Ordf0randen Voitto Ranne

Ordf0randen Heikki Peltonen
Ordf0randen Risto Kuisma
Ordf0randen Heikki Pohja
ll ordfOranden Kalevi VAisAnen
Organisationssekreterare Antti Helenius
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Verksamhetsledare Alari Kujala

Representanter fbr I antbruksfhretagarna

Ordf0randen Heikki Haavisto
Husmor Terttu MielikAinen
Ordf0randen Ola Rosendahl

Jordbrukaren Mauri Hurtig
Riksdagsledamot Raili Puhakka
OrdfOranden Heikki Salokangas

Representanter for de 1vriga f1retagarna
Verkstdllande direktOr Tapio Vasara
F0retagaren Markku Wuoti

VerkstAllande direktor Jukka Laulajainen
Vice verkstdllande direktOr Tauno Jalonen

Representanter fdr
pe n si onsflrs dkri ngsbol agen

Vice verkstallande direktor
Asko Tanskanen
VerkstAllande direk0r Asmo Kalpala
VerkstAllande direktOr Kurt Ljungman

Vice verkstAllande direkt0r
Rauno Tienhaara
Vice verkstAllande direkOr Heikki Varho
Vice verkstAllande direkt6r Jarkko Pajunen

Representant fAr understUdskassorna
PensionskassedirektOr Keijo Piskonen

VerkstAllande direkt6r Juhani Laine

Representant f1r pensionsstiftelserna
Direkt6r Mikko lmmonen

Vicehdradsh0vding Erkki Berglund

Representant fdr fOrsdkringsmedicinen
GeneraldirektOr Jorma Rantanen

AvdelningsdirekOr Vesa Vaaranen

Ovrigamedlemmar
Overdirekt0r Paula Kokkonen
Tf. verkstdllande direktor Taisto Paatsila

*kreterare
Bitr. avdelningschef Helena Tapio
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DirektOr Aulikki Kananoja
Verksttrllande direktor Pentti Kostamo

Styrelsen 1992 - 1994
Overdirekt0r Jukka Rantala,
ordfOrande (till 14.9.1992)
Tf. avdelningschef Jorma Perdld,
ordf0rande (frAn 15.9.1992)

Verkstalhnde direktOr
Juhani Kolehmainen,
viceordfOrande
Representanter f1r arbetsgivarna
Direktor Lasse Laatunen
Direkt0r Pekka Merenheimo
Vicehdradsh0vding Mauri Moren
R e p rese ntanter

Avdelningschef Jukka Ahtela
Socialpolitiske ombudsmannen
Markku Koponen
Vicehdradshovding Risto Uski

fdr arbetstag ar n a

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Markku Toropainen
Verksamhetsledare Raimo PohjavAre
(tiil 31.12.1992)
Ordf0rande Esa Swanljung
(frAn 1.1.1993)

Ekonomisekreterare Matti Viitanen
Mil.i0sekreterare Markku Wallin

Socialpolitiske sekreteraren Jukka Vainio
(tiil 31.12.1992)
OrdfOrande Matti Viljanen
(frAn 1.1.1993)

Representant f1r lantbruksfdretagarna

Avdelningschef Keijo Hyv0nen
Re presenta

Sektionschef Kaarina Knuuti

nt f6r fdretag arn a

VerkstAllande direktOr
Veli Saarenheimo

Verkstdllande direktor
KariHeikkilA

Ovriga medlemmar
VerkstAllande direktor Altti Aurela
VerkstAllande direktOr Kari Puro
Verksamhetsledare Folke Bergstr0m

Verkstdllande direktor Risto Kausto
Docent Timo Somer
Verkstdllande direkOr Aarre Metso

Sekreterare

Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Revisorer
Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren

ordforande Matti Hellst6n
Ekonomichef Mikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

Dipl.ekon. CGR, Peter lngstrOm
Verksamhetsledare Mika Valkonen
Ekon.mag., GRM Arto Kuusiola
Ekon.mag., CGR Jaakko Talsi
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Konsu ltativa komm ss ionen for nval id itetsdrenden
i

Vice verkstAllande direktOr
Seppo Pietilainen, ordfOrande
Avdelningschef Marjatta Sir6n,

i

Avdelningschef Pertti Tukia

viceordf0rande
Overldkare SakariTola
SpecialistlAkaren i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
SpecialistlAkaren i neurologi
Bengt Wckstr6m
SpecialistlAkaren i lungsjukdomar och
inre medicin Tapio Vdre
Docenten i psykiatri

Marttiolkinuora
Specialistldkaren i allmdn medicin och
f0retagshdlsovArd Kari Kaukonen
Docenten i ortopedi
och traumatologi Pertti Myllynen
Specialistldkaren i allmdn medicin och
f0retagshdlsovArd Hannu Suutarinen
Forskningssekr. Kaija Kallinen
Sektionschef Kaarina Knuuti
overinspektor Pentti Lehmijoki
Bitradande direktor Erkki Sillanp&a
Direktor Esko VainionpAd
Pensionsdirekt0r Pentti SaarimAki
ByrAchef Kaija Tolvanen
SpecialistlAkaren i arbetsmedicin
och fdretagshdlsovArd Hannu Hdrk0nen

Bitr6dande avdelningschef Helena Tapio
Avdelningschef Pentti Koivistoinen
Specialistldkaren i arbetsmedicin och
f0retagshAlsovArd Vesa Vaaranen
Bitrddande 0verlAkare Jukka KivekAs
Specialistldkaren i psykiatri
Antero Lepp6vuori
ByrAchef lrmeli Backstr6m
SpecialistlAkaren i ortopedi
Jarmo Vuorinen

Ombudsman Mikko NyyssOla
Forskningssekr. Mirja Jandrus
Vice verkstdllande direktOr Tauno Jalonen
Overinspektor Anja Lyra
VerkstAllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Bitrddande direkt6r Eeva Koskensyrj&
F0redragande Liisa Wennervirta

Pensionsdirek0r Veijo Jalava

Fdredraganden
Marja Kallenautio
Pirjo Ouvinen
Pirjo Posti

Tuula Voutilainen

Foretagarnas delegation
VerkstAllande direkt6r Matti Uimonen,
ordf0rande
Bitrddande avdelningschef Markku Sirvi6,
viceordfOrande
Traf ikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson
Restaurat0r Kaarina VAyrynen
Verkstdllande direkt0r Erkki Maasalo
Utvecklingsdirektdr Kai Masalin
Organisationsdirektor Matti Rdisdnen
Organisationsdirektdr Jouko Kuisma
Diplomhandlanden Aila Harjanne
VerkstAllande direktdr Jaakko JArvinen
Direkt0r Pertti Kalanne
Avdelningschef Tapani Karonen
Vice verkstdllande direktOr Heikki Varho
Vice verkstdllande direkt0r
Alpo Mustonen
PensionskassedirektOr
Riitta Laukkanen
Sekreterare
Projektchef Mikko Pellinen
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Trafikidkare Raimo Nikkanen
Projektchef Esa Mannisenmdki
ApoteksrAdet Matti Kannisto
Verksamhetsledare Paivi Liedes
Generalsekreterare Olli Tarkka
Jurist Tiina Oksala-Leino
VerkstAllande direktOr Olli Erakivi
Verkstdllande direkOr Pekka Kautto
Direktor Ulla Sirkeinen
Verkstdllande direkt0r Tapio Vasara
TradgArdsrAdet Matti W. Kalevi
Vice verkstdllande direktOr
Rauno Tienhaara
Direktor Reijo Kaivooja
Verksamhetsledare
Risto Heiskanen

Di

rektionen for kred itfdrsdki ngen

Verkstdllande direkt0r Matti Uimonen,
ordf0rande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordf0rande
Direktor Yrjo Turtiainen
Avdelningschef Marja Majander
Sakkunnigmedlemmar
Verksttrllande direktor Ossian Antson
Professor Eero Artto
Vicehdradsh0vding Erkki Berglund
Vice verkstdllande direkt0r Lauri Koivusalo
Finansdirektor Juhani Lehtola
Direktor Antti Savolainen
Bankdirektor Teppo Taberman
Bankdirekt0r Risto Wartiovaara
Sekreterare
Jurist Jorma Hilden

Samarbetsgruppernas medlemm ar er 1 993

Arbetarskyddskommissionen

Utbildningskommissionen

Automationsarbetsg ruppen

Re p res ent a nte r fOr

Representanter f1r arbetsg ivaren

Ar betsg ivare n s re p re se nt a nte r

Marja-Liisa Punnonen, ordf0rande
Tapio Karsikas
Riitta Lindstrom

Riitta Lindstrom, ordforande
Seija Kausto
Leena Lietsala

ar

bets g ivare n

Risto lsopahkala, arbetarskyddschef

JouniJokisalo
Seija Kausto

HeikkiPoukka
Re prese ntante

r f0r arb etst ag ar n a

Pirjo Koponen, arbetarskyddsfullmAktig

Lea Kokko, I vicefullmAktig
Arja Laakso, ll vicefullmAktig
Ritva Hintikka, ordinarie medlem
Bo Lundqvist, ordinarie medlem

R e p res e ntanter f5r

arbetstag arn a

Ritva Hintikka
Anne Laine
Ritva-Leena Pipatti
Anna-Stina Sauren
Anna Uusitupa, sekreterare
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Ar betstag a r n as r e p re se ntante r
Outi HeikkilA, sekreterare
Liisa Kotamies
Bo Lundqvist

Pe n sionsn dm n dens ve rksam

ANTAL geSvAR

ocH evoORANDEN
St

8000

I

E
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hetsberdtte Jse 1992

Pensionsndmnden dr f6rsta besvArsinstans i arenden som giiller dgn privata sektorns arbetspensioner. Andring i
oensionsndmndens beslut kan sokas
hosfdrsdkingsdomstolen sorn 5r hogsta besvArsinstans i arbetspensionsArenden.

Ar 1992 gav pensionsndmnden utslag
i6 821 b6svAr, vilket 61 385 fler iin Ardt
innan. Av utslagen gAllde 4 667 eller
nAstan 70 procent beddmning av arbetsfdrmAgan. Av dessa giillde 2 47 1
vanlig invalidpension och 2 196 individuell fdrtidspension.

Pensionsndmnden har 24 ordinarie
medlemmar med 20 personliga suPPleanter. Medlemmarna som innehar

Av utslagen gAllde 6ver hdlften APL-

uoodraoetsom bisvssla utsesf6rtreAr

ianoerl Nar en nyireArsperiod borjade 1.1.1992 utsAgs tvA nya vice ordf6randen. En viktig organisatorisk
Andrino oenomfdrdes 1.1 1.1992 niir
oensiois-ntimndens ordf6rande blev

pensioner. Det ndst storsta antalet gallde LFOPL- och FdPl-pensioner och
det minsta KoPL- och SjPL-pensioner.

i

2000

0

1988 1989 1990 1991
I

nvgdranden

I

1992

RnerrsronruAoR

St

1

000

I
I
torkastades
lndividuell
fdrtidspension

Besvdrens genomsnittliga handlAggningstid var under verksamhetsaret

n6slan densamma som Aret innan,
dvs. fura mAnader. For besv6r som
gdhe beddmning av arbetsf6rmAga
var handltiggningstiden i genomsnitt
nAgot over tre mAnader.

Andringar av pensionsanstalternas beslut
Ar 1992 avgjordes 11,2 procent

av

fallen till den dndringssdkandes f6rmAn eller ungef6r lika mAngasom6ret
innan, 7,1 procent av Srendena 6terfdrvisades till pensionsanstaltenfor ny
behandling, vilket Ar mer dn tidigare.
AvArenden som gAllde beddmning av
arbetsf6rmaga dndrades 7,1 procent
och 3,9 procent Aterforvisades.

Antalet besvdr 6kade liksom under ti-

digare Ar med cirka fem procent. Till

oe-nsionsnAmnden inkom'under verkbamhetsAret 6 672 besvdr, vilket Ar 324
f ler iin Aret innan. Det var f rdmst besvdr

il-

0

per m6te.

Besvdr och beslut

500

Besvar:

Arendena som oAllde sdkande av
dndrino behandhdes liksom undertidioare 5r av fura divisioner med sex
iredlemmar i varje division. Divisionerna sarmantrddde 183 gAnger och
behandlade mellan 15 och 60 besv€ir
Pensionsndmnden sammantrtidde til I
olenum tre oAnqer underverksamhetshret, NA g5ng6r f6r att behandla forvaltnings5renten och en gAng fOr att
behandla besvdr.

2500

1500

vid pensionsndmndens kansli var vid
Arets slut 27.

eesra,

RvoORRuoeru
oN,t aeoOT/NINGEN AV

2000

hefiidsanstAl ld. Antalet heltidsanstal lda

HandlAggningstiden

betriiffande avtrAdelsepension och

godkdndes

aterf6rvisades
eller togs inte
upp till pr6vning

Annan invalidpension

bedOmningen av arbetsf6rmAgan som

6kade. Anlalet obehandlade besvAr
var vid Arets slut 2116, vilket 6r n&got
mer 6n under de foregAende Aren.

Helsingfors den 10 februari 1993

Havu PirjoAkessn
ordfdrande kanslichef
Timo

Pensionsndmdens Pensionsndmndens
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Pensionsndmndens medlemmar

Presidiet
Vicehdradsh0vding Timo Havu,
ordf0rande
(HeltidsanstAlld ordfdrande fr.o.m. 1 .1 1 . 1 992)
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen,
viceordfOrande
Konsultativa tjanstemannen Veikko Liuksia,
viceordf0rande
Viceh6radshOvding Heikki T. Hdmdldinen,

viceordf0rande
Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

ByrAchef Seppo Virtanen
Bitrddande avdelningschef Matti Toiviainen
Med.o.kir.dr Jarmo Vuorinen
Tf . professor Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o.kir.dr Pentti Ristola
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Pensionsskyddscentralens pu b kationer
Ii

Forskningsrapporter
Raija Gould, Merui Takala, Bo Lundqvist Varhaiseliikkeelle hakeutuminen
ja sen vaihtoehdot
El6keturvakeskus. Tutkimuksia 1 992: 1
Seppo Karisalmi, Kansalaiset, sosiaaliturva ja tyoeltike
ElAketurvakeskus. Tutkimuksia 1 992:2
Raili Hyrkkdnen: Palkaton kotityo leskien tyourassa ja eltiketurvassa
ElAketurvakeskus. Tutkimuksia 1 992:3
Kari Salminen, Jussi Vanamo'. Medborgarskap och arbetsprestation.
Konf rontation eller kombination.
Pensionsskyddscentralen. Forskning ar 1992:4

Oversikter
Kimmo Norrmdn: Elake- ja muun sosiaaliturvan kehittaminen 1991 .
Katsauksia 1 11992 (31 . 1. 1 992)
Reijo Laatunen: Katsaus vuoden 1 991 eldketurvaan.
Katsauksia 21 1992 (1 3.4. 1 992)
Reijo Laatunen: Vuoden 1 992 eltikemenoennuste.
Katsau ksia 3 I 1 992 (24.6.1 992)

Statistik
ti lastol nen vuos ki rja, osat I ja ll
Tilasto Suomen elAkkeensaajista, Statistik over pensionstagarna

Tyoe lrikejeirjeste lmAn

Ii

i

i

Finland,

Statistical Yearbook of Pensioners in Finland, 199 1.
(i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Taskutilasto
Pocket Statistics
Tyoelakemenotilasto alueittain
(i serien SW Sosiaaliturva, i samarbete med Statistikcentralen)
Tilastotietoja yksityisen sektorin ty6suhteessa olleista
Yksityisen sektorin tyoeleikejtirjestelmdn aluetilasto
Kuukausitilasto
NeljAnnesvuositilasto
Perhe-eldkeuudistuksen seurantatilastoja yksityisellii sektorilla
Ykstyisen sektorin joustavien eltikelajien seurantatilasto

Broschyrer
Krinn din arbetspension/Tyoeliike tutuksi
Arbetstagarens pension/Ty6ntekijAn eltike
Foretagarens pension/YrittAjan eltike
Arbetspension - din framtida tryggheVTy6eltikkeestzi turvaa my6s nuorelle
Kuntoutus on hyvEi vaihtoehto (l samarbete med Social- och
htilsovArdsministeriet och folkpensionsanstalten)
Ulkomaalaisen ty6eldke Suomessa/The Finnish Employee's Pension/Renten frir
Arbeitnehmer in Finnland (finns tiven pA ryska)
Pensionsskyddscentralen - samlad kunskap om arbetspensionerna/Elziketurvakeskus - ty6eliikkeiden tietotalo/The Central Pension Security lnstitute - The
Authority on Employment Pensions
Yrittajan sosiaaliturva (i samarbete med Fdretagarnas Centralforbund i Finland)
Pensionerna i siffror/Eliikkeet numeroina/Pensions figures/Renten in Zahlen/
Les pensions et retraite en Finlande en 1991

Tidningar
Tyoeldke 1 - 5

Arbetspension

1-2
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Pensionsskyd dscentralens reg ister

Avsikten med registren
Registren befloys for administrationen av arbetspensionsfdrsAkringen och f6r
kontakterna till de andra pensionssystemen.

Reg ister

och reg isteransvari ga

Personregistret: sektionschef Tellervo Lehtinen
ArbetsforhAllanderegistret: sektionschef Arja Laakso
Pensionsanordningsreg istret: sektionschef Arja Laakso
Hand lrig gn ingsreg istret: sektionschef Annel i Pohjola
Pensionsregistret: sektionschef Anneli Pohjola

Uppgiftskategorier
Personuppgifter (person

reg istret)

Arbetsf6rhAl landeu ppg iftei (arbetsfdrhAttandereg istret)
APL-, SjPL-, KAPL-, KoPl-arbetsfdrhAllanden
LFOPL- och FoPl-verksamhet

befrielse frAn skyldighet att teckna foretagarforsdkring
arbetsloshetsunijerdtodsdagar
SIPL-, KTAPL- och KyPl-anatailningar

anstdllningar hos Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
ATP-poeing frAn Sverige
pAgdende-utredningar
Pensionsu ppg ifter (pensionsreg istret)
beslut om arbetspension
beslut om rehabiliterinosoennino
uppgifter om beslut ori tbtxpension
Pensionsanordn

in

gsu ppg ifter (pensionsanordnin gsreg istret)

uppgifter om arbetsgivarnas pensionsanordningar
utredningar om arbetsgivare

Handldggningsuppgifter (handlziggningsregistret)
anhring iga pensionsans6kningar

uppgifter om bilagor till pensionsansokningarna
besvdr som dr anhdngiga hos pensionsnEmnden och forsdkringsdomstolen
och besvdrsinstansernas beslut
forhandsanmdlningar och kvittning av invalidpension och individuell fOrtidspen-

son

tlPP.gifter om formAner enligt olycksfallsforsiikrings-, trafikfdrsrikrings- och militdrskadelagen
uppgifter om primartid vid dagpenning enligt sjukforsAkringstagen
uppgifter om utredningar som tir anhrihgiga vid pensionsskydd'scentralen
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Arbetspensionslagstiftning 1992

l-AG om upphiivande av 1 a $ lagen om pension fOr arbetstagare i kortvariga
arbetsf6rhAl landen (629 192).
l-AG om dndring av 8 S lagen om pension for arbetstagare (630/92).
FORORDNING bm upphiivande av forordningen angAende tillQmpning av
1 a $ lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhAllanden
(631/e2).
TraKorf6retagarna overgick frAn KAPL till LF6PL och FoPL.
Lagarna och forordningen triidde i kraft 1.1.1993.
PSC:s cirkuleir A2Ol92och 424192
LAG om tempordr Andring av lagen om pension for arbetstagare (563/92).
LAG om temporAr iindringav 1 $ lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga
arbetsforhAl landen (5M 192).
LAG om tempordr dindring av 10 $ lagen om pension f6r lantbruksforetagare

(565/e2).

l-AG om tempor6ir iindring av 9 $ lagen om pension f6r fdretagare (566/92).
En del av de APL- och KAPl-premier som uppbdrs for att tacka
Pensionssl<yddscentralens ordinarie verksamhet kan anvZindas f6r att trygga
kreditf6rsEikringens likviditet.
Laoarna tir i kraft 15.7.1992 - 31.12.1993.

PSe:s cirkuldr A19192och A25192
LAG om dndring av lagen om pension for arbetstagare (949192).

LAG om dndring av 1 $ lagen om pension for arbetstagare

i

kortvariga

arbetsforhAl landen (950/92).
LAG om dndring av 27 aoch 33 $$ lagen om sjdmanspensioner (951192).
LAG om dindring av 43 S lagen om generationsvtixlingspension for
lantbru ksforetagare (952192)
Andringar betrdffande samord nin g, reg ressriitt och Aterkrav.
Lagarna tradde i kraft 1.1 .1993.
PSC:s cirkuldir A23l92och A44192
LAG om arbetstagares pensionsavgift ( 1 00a/92).
LAG om pensionsavgiftfdr anst6llda som omfattas av statens pensionssystem

(1005/e2).
LAG om pensionsavgift f6r tiansteinnehavare och arbetstagare som omfattas av
lagen om pension fOr kommunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare
(1006/e2).
Social- och hdlsovArdsministeriets beslut om pensionsavgift enligt lagen om
arbetstagares pensionsavgift (1 01 0/92).
Lagarna zir i kraft 1.1.1993-31.12.1993.
PSC:s cirkuldr A47192, A51192 och A 59/92
l-AG om avtr6del
l-AG om Andring
l-AG om Andring
l-AG om And rlng
l-AG om And nng

ate 1331/92)

arbetslosa
(1334t92).
Avtrddelsepensionen ersattes med en ny f0rmAn, avtrddelseersZittning
Lagarna dr i kraft 1.1.1993-31.12.1995.
PSC:s cirkuldr A35192 och A 4/93
l-AG om exceptionell tillAmpning av 9 $ lagen om pension for arbetstagare 1 993
(13431e2).
LAG om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i frAga om dagpenningar

(1344te2).
SAnkningen av inkomstnivAn med 1 ,5 procent som tir en foljd av arbetstagarnas

pensionsavgiftskallbeaktas ndrAPL-|ndexfor 1993tilltimpas. DefdrmAnersom
justeras med APl-index hojs med cirka 0,4 procent Ar 1993.
Lagarna trtidde i kraft 1.1.1993.
PSC:s cirkulAr A46192, A57192 och A 5/93
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Andringar i systemet med flexibel pensionsAlder

For att fatill stAnd en hojning av pensio-

neringsAldern fdreslogj pehsionskommittdn 1990 eindringar isystemet med
flexibel pensions6lder. I den inkomst:
politiska uppgorelsen for 1992-1993
avtalades om nAgra av pensionskommitt6ns reformforslag. Regeringen har
avlAtit en proposition till riksdagen med
f6rslag tillen justering av lagstiftningen
som galler systemet med flexibel pensionsAlder.

lnom den privata sektorn och inom
folkpensioneringen hojs den nedre Aldersgrdinsen for individuell f6rtidspension till 58 Ar. Reglerna f6r individuell
fortidspension foreslAs bl i f lexiblare och
olika Atgrirder planeras for att upp-

Deltidspensionen
blir fdrmAnligare

Hojd intjdnandeprocent
for arbetstagare over 60

Aldersgransen for deltidspension

Pensionen tillvaxer enligt en hdgre intjrinandeprocent for dem som fortstitter arbeta efter 60 - intjanandeprocenten hojs till2,5 procent. Avsikten med
hojningen eir att det skall bli mer lockande an tidigare att fortsefta arbeta efter

sdnks frAn nuvarande 60 Ar till 58 Ar.
Deltidspensionen hojs till 50 procent
av skillnaden mellan l6nen av heltidsarbetet och lonen av deltidsarbetet.
Efter tindringen Eir deltidspensionens
dldersgrdns och belopp samma inom
den privata och den offentliga sektorn.

60.

Andra dndringar

Samtid gt fdrbrittras ocksA deltidspepi

siondrernas framtida pension. Alderspensionen tillvaixer liksom hittills
pA grundvalav deltidsarbete. Nu kom-

Under arbetsloshetstid vdxer pensionen med ett sarskilt arbetsldshetstillkigg. Nu foreslAs att eiven arbetskrafts-

mer pensionen att tillvaxa ocksA pA

muntra dldre Aldersgrupper att stanna

grundval av deltidspensionstiden.

deltidspension sdnkstill 58 Aroch pensionen blir formAnligare. Pension skall
tillvaxa ocksA under utbildnings- och
rehabiliteringstid pA samma sAtt som
under arbetsl6shetstid fdr nrirvarande.

politisk vuxenutbildning och rehabiliteringstid skall vara pensionsberzittigande enligt samma princip. Dessa

Arbetshistoria vi lkor
for arbetsl6shetspension

fdrmAner f6reslAs ocksA forlzinga den
AterstAende tidens efterkarenstid.

kvar i arbetslivet. Aldersgrdnsen for

Regeringen fOrutsritter att motsvarande rindringar ocksA gors i den offentliga sektorns pensionssystem. En sdrskild utredning gors om hur fdrslagen

kan genomforas i sjdmrinnens pen-

I

En fdrutsrittning fdr arbetsldshetspension blir att den sokande forvdrvsarbetat
minst fem Ar under de senaste 1 5 Aren,

sammavillkor som for ndrvarande gdller deltidspension. Dessutom fOrutsdtts
att den s.k. AterstAende tiden beaktas
i pensionen.

sionssystem,

Tidigare Aldersgrdns
galler for fdre 1940 fddda
Den nedre Aldersgrrinsen f6r individue[ fortidspension hojs frAn 55 till 58
Ar. Aldersgrdnsen 55 Ar griller dock
fortfarande dem som air fddda 1939
eller tidigare.

Reglerna for individuell
fdrtidspension flexiblare
Forhandsbeslut om individuell fortidspension tir enligt giillande regler i kraft
isex mAnader. Tiden forluings nu till nio
mAnader. Arbetsg ivaren och arbetstagaren kan kommadverensomen dnnu
ldngre giltighetstid.
lndividuell fdrtidspension kan kimnas

vilande medan pensionstagaren forvdrvsarbetar. Det tillAtna beloppet forvdirsinkomster dndrades inte (grdnsbeloppet for APl{orsdkring). Om pensionstagarens fdrvtirvsinkomster overstiger maximibeloppet halveras pensionen. Om inkomsterna overstiger 60
procent av den pensionsgrundande
l0nen, avbry.4s pensionen men pensionsrdtten kimnas vilande. Niir fdrvfirvsarbetet upphdr fortsdtter utbetalningen av den tidigare pensionen.

Arbetsl6shetspensionens begynnelsedag skjuts f ram. Arbetsloshetspension
borjar f6rst nAr maxirnitiden fdr den
inkomstawdgda dagpenningen lopt
ut. Detta gdller dven dem som uppbeir

grunddagpenning.

Om en pensionstagares forsdk att Atervanda till arbetslivet misslyckas, bevilias han en likastor oension som tidioaie, om det gAtt mindre an tvA Ar sed"an
pensionen avbrots.

Samordningsgrunden foreslAs bli den
hogsta pensionsgrundande lonen for
ett arbetsfdrhAllande dar den pensionsorundande anstrillninostiden dr minst

6tt Ar. Om inget s?dant arbets-

forhAllande finns, skall samordningsgrunden liksom tidigare vara den hogsta pensionsgrundande l6nen.

Arbetstagarnas pensionsGaranterad pensionslOn for avgift blir permanent
dem som fortsdtter arbeta
lntjanad pensionrdtt pAverkas inte av
att inkomstnivAn sjunker, detta giiller
dldre arbetstagare i Aldern 55-62 vars
arbetsfdrh6llanden oAoAtt iover 10 Ar.
Ett sAdant arOetdfoinAllande kan
avbrytas tekniskt och den pensionsgundande lonen rdknas ut pA vanligt
sdtt, dvs. pA basis av inkomsterna under de fyra sista Aren. Om arbetstagarens inkomster senare sjunker, forlorar
han inte den pensionsruitt som tjdnades in medan lonen var bdttre. Den

Till APL, KAPL och KoPL fogas stadganden om att arbetstagarna skal I delta
i finansieringen aU pensionerna med
en pensionsavgift. Ar 1 993arpensionsavgiften 3 procent av l6nen och ifram-

tiden dessutom halften av den genomsnittligaAPL-premiens fordndring.
Pensionsavgiften avdras Arligen frAn
den pensionsgrundande lonen.

ldgre inkomsten utgdr berdkningsgrund endast for den pension som
tjainas in efter det tekniska avbfiandet.
lfall arbetstagarens inkomsnivA stiger

mot slutet, berdknas pensionen som
vanligt pA basis av inkomsterna under
de fyia sista Aren. Man kan alltsA sriga
att arbetstagaren med hjrilp av tekn iskt
avbrytande garanteras en viss pensionsgrundande lon.
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