


Pens ionss kyddscentra le n
- samlad kunskap om arbetspensionerna

Pensionsskyddscentralen dr lagstadgat centralorgan for pensionsanstalterni
som svarar for verkstdllandet av arbetspensionsskyddet. Till centralent
uppgifter hor bland annat att upprdtthAlla register over forsdkrade ocl
pensionstagare, att utreda de pensionskostnader for vilka systemet svara
gemensamt, attge anvisningaroch rekommendationertillpensionsanstalterni
och att verka som kontaktorgan i internationella socialforsdkringsiirenden.

Pensionsskyddscentralen deltar i utvecklingen av arbetspensionsskydde
genom att medverka i arbetsgrupper, ge utlAtanden och gora framstiillningar
Pensionsskyddscentralens statistik, undersokningar, kalkyler och juridiski
beredningsarbete stoder planeringen och beslutsfattandet.

Service till de forsdkrade tir pensionsutdraget, pensionsr6dgivningen, for
medlingen av pensionsansokningar, overvakningen av forsiikringsskyldig
heten och information om pensionsforsdkringen och pensionsskyddets ut
veckling.

Under verksamhetsAret beviljade Pensionsskyddscentralen dnnu kredit
forsdkring for pensionslAn. Uppgiften overfordes till Forsdkringsaktiebolage
Garantia.

Till Pensionsskyddscentralens forvaltningsorgan, representantskapet oct
styrelsen, utndmns utover sakkunniga dven representanter for arbets
m'arknads- och foretagarorganisationer. Pensionsskyddscentralens kostna
der tiicks med de kostnadsandelar som uppbirs av pensionsanstalterna.

Nyckeltal

Pe nsionsskyddscentra lens ord i na rie verksa m het
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I antalet 1 993 ingAr inte de personer som flyttade till Forsiikringsaktiebolage

Garantia
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PREMIEINKOMSTEN

DEN TOTALA
PENSIONSUTGIFTEN Antalet arbetspensioner inom den

privata sektorn var vid slutet av 6ret
996 000. Den sammanlagda arbets-
pensionsutgiften var 27,8 miljarder
mark. Jdmfort med Aret innan okade
utgiften med 1 ,4 miljarder mark, vilket
innebdr en realokning pA 3,2 procent.
For ett 5r sedan var motsvarande
siffror 2,5 miljarder och 7 procent. Att
okningen har minskat beror till stora
delar pA att indexjusteringen slopades
1 993.

lnom den offentliga sektorn utbetala-
des 18,5 miljarder mark i arbetspen-
sioner. I arbetspensioner frAn den
privata och offentliga sektorn utbeta-
lades sammanlagt 46,3 miljarder
mark. Tillsammans med folkpensio-
nerna och ovriga lagstadgade pen-
sioner stiger pensionernas samman-
lagda belopp till 68,8 miljarder mark.

Den privata sektorns premieinkomst
var 25,2 miljarder mark. Centralkas-
san for arbetsloshetskassorna beta-
lade2,1 miljarder mark for pensioner-
nas arbetsloshetstilldgg. Ansvarsskul-
den, dvs. kapitalet ifonderna uppgick
vid Arets slut till 149,3 miljarder mark.

Den ekonomiska krisen fortsatte fdr
tredje Aret. Arbetsloshetssiffrorna har
stigit pA ett sdtt som inte kunde for-
utspAs. Samma branta kurva visar
kostnaderna for arbetslosheten. Ock-
sA for arbetspensionsforsiikringen har
arbetslosheten betyft bAde direkta och
indirekta negativa foljder, av vilka en
del kanaliserats till krav pA nedskdr-
ningar i arbetspensionsutgifterna.
Ddrfor har den offentliga diskussionen
om pensionernas finansiering varit
livligare iin nAgonsin tidigare och tidvis
mycket skarp.

Under krisAren har det ocksA genom-
forts en del Andringar i pensionsskyd-
det. De viktigaste iir att arbetstagarnas
andel avforsdkringsavgiften blev per-
manent, att de offentliga pensionerna
iindrades sA att de nu iir pA samma
nivA som den privata sektorns och
Atgdrderna som vidtagits for att hoja
den genomsnittliga pensioneringsAl-
dern. Andringarna var resultatet av
ett beredningsarbete som inleddes
fore recessionen och som p6gick un-
der flera 5r.

De genomforda Sndringarnas djup-
gAende betydelse har knappt fAtt n6-
gon u.ppmiirksamhet. Att de offentliga
pensionerna nu iir p6 samma nivA
som den privata sektorns betyder for-
utom framtida inbesparingar ocksA
okad jdmstdlldhet. Det har tidvis varit
svArt att motivera for de privatanstiill-

da lontagarna varfor stats- och kom-
munanst6llda har ett biittre pensions-
skydd.

En mycket betydelsefull och genom-
gripande reform var iindringen av fi-
nansieringen av arbetspensionerna.
Ndr lontagarna genom en egenavgift
bekostar en del av sitt arbetspensions-
skydd, minskar arbetsgivarens andel.
I framtiden kommer arbetsgivarens
andel att minska stegvis till tvA tred-
jedelar av arbetspensionspremien.

I EES-forhandlingarna kom man pA
vAren fram till ett positivt beslut om att
arbetspensionsforsdkringen inte om-
fattas EG:s livforsikringsdirektiv och
fri konkurrens, utan skall riiknas till
socialforsikring. Avgorandet forut-
satte att arbetspensionsbolagens icke
formbundna forsdkring och lagstad-
gade forsdkring tydligt skiljs frAn var-
andra. I fortsdttningan kan utltindska
forsdkringsbolag med tillst6nd frAn
social- och hdlsov6rdsministeriet eta-
blera sig i Finland och idka arbets-
pensionsforsdkring pA samma villkor
som de inhemska arbetspensionsfor-
sdkrarna.

Med rabatterade arbetspensionspre-
mier 1991 - 1994 har man hjdlpt nd-
ringslivet och stott landets konkur-
renskraft. Trycket att hoja premien
1994 flyttades ett 6r framAt med hjdlp
av tre Atgiirder. APL-index j usterades
inte iborjan av 1994. Fonderingen av
familjepensioner upphorde och en del
av fonden anviinds till 1994 Ars pen-
sioner. Dessutom genomfordes en
ansvarsbrist pA tvA procentenheter
som enligt planerna skall tdckas fore
utgAngen av 1997.

Det dr inte ltingre molligt att vidta
motsvarande Atgdrder. A andra sidan
ter sig en fem procentenheters hojning
av forsdkringspremien 1995 omojlig.
I praktiken betyder det att det frAn
tidigare 5r ackumulerade hojnings-
trycket m6ste fordelas over en ldnge
tidsperiod, kanske over 90-talets se-
nare del. Det kriiver Ater en gAng att
avtalsparterna finner en gemensam
losning.

I oktober gru ndades Forsdkringsaktie-
bolaget Garantia som kommer att
overta Pensionsskyddscentralens
kreditforsdkri ngsverksa m het. OverlA-
telsen av forsdkringsbestAndet har
redan godkiints av bdgge inriittningars
forvaltningsorgan, och vdntar nu pA
social- och hdlsovArdsministeriets
slutliga godkiinnande. Det finns inga
skdl att anta att detfinns nAgot hinder
for beslutet.

Privata
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Kred itforsiikringens forl uster frAn tiden
fore 1994 dr I ,2miljarder mark. Enligt
den giltiga lagen skallforlusterna tdc-
kas med premier som uppbdrs fram
till slutet av 1995. Det kommer antag-
ligen att bli nodvdndigt att iindra lagen
och forldnga betalningstiden.

De sv6ra tiderna beror ocksA Pen-
sionsskyddscentralens vardag. En
krympande arbetsstyrka har fAtt skota
den okande arbetsmdngden. For ndr-
varande skall en omfattande regis-
terreform genomforas, ett arbete som
skulle ha krdvt mer resurser. Samtidigt
har det gjorts flera lagdndringar som
med stort besvdrforts in i de forAldrade
registren. Det har inte funnits nAgra
alternativ eftersom verksamheten
mAste hAllas i gAng dven under ut-
vecklingsarbetet.

Under Aret har hela personalen pi ett
beromvdrt sdtt deltagit i forvaltnings-
kostnadernas spartalko och vi har As-
tadkommit goda resultat. Trots den
Atstramade ekonomin har vi inte be-
hovt pruta pA nAgonting vdsentligt
och vi har ocksA besparats frAn de
tyngsta besluten. Det gl6derossocks€r
att vi pA mAnga sdtt har f6tt uppleva
att vArt arbete for lontagarnas och
foretagarnas pensionsskydd uppskat
tas.

Jag vill framfora mitt tack till alla inrdtt-
ningar som Pensionsskyddscentralen
samarbetar med och till Pensions-
skyddscentralens forvaltningsorgan
for gott samarbete och visat fortro-
ende. Jag vili ocksA rikta ett tack till
mina medarbetare for flexibilitet och
effektivt arbete.

hlatti Uimonen
Verkstal lande direktor
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Styrelsens berdttelse om
Pensionsskyddscentralens verksamhet 1 993
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rOnvRTrru I ruGSKOSTNADER

I ":f,"' I bil:i I fo',.fi".",I 
d"',n"

Aret 1993 var det mellersta Aret i

Pensionsskyddscentralens styrelses
treAriga verksamhetsperiod. Avdel-
ningschef Jorma Perdld vid social-
och hdlsovArdsministeriet var styrel-
sens ordforande under hela 6ret med
stod av ministeriets kortvariga forord-
nanden. Styrelsen sammantriidde 2 1

gAnger under verksamhetsAret. Verk-
stdllande direktor Kari Puro utniimn-
des till styrelsens ordforande frAn
borjan av 1994.

Den ekonomiska krisen djupnade yt-
terligare under verksamhetsAret, men
var mdtt med fordndringen i total-
produktionen betydligt lAngsammare
5n under de tvA foregAende Aren. Mot
slutet av verksamhets6ret syntes re-
dan tecken pA en uppgAng i produk-
tionen. Allt som allt sjonk SndA brut-
tonationalprodukten med 2,6 procent
i jdmforelse med Aret innan. Antalet
sysselsatta minskade med 6 procent
och lonesumman sjonk nominelltmed
7 procent, dvs. mer dn under de tvA
foregAende kris6ren sammanlagt.

Den utdragna krisen har 6kat social-
utgifternas andel av bruttonational-
produkten till rekordhoga 38 procent.
En delorsak till okningen iir att de
ovriga socialutgifterna, siirskilt utgif-
terna for arbestloshetsskyddet har
vuxit snabbare An pensionerna. Det
har haft som foljd att ocksA mojlighe-
terna att finansiera pensionsskyddet
har varit foremAl for kritisk diskussion.
Den sdnkta nominella rdntan som i

sig 6r positiv for samhdllsekonomin
betyder hojn ingar for arbetspensions-
premiens del.

Huvudteman for styrelsens verksam-
het under det gAngna Aret var tillSmp-
ningsansviningarna for de laglndrin-
gar som trddde i kraft 1994 och den
internationel la verksamheten, sdrskilt
bestdmmelserna om utsdnda arbets-
tagare, samt omorganiseringen av
kreditforsdkringen.

Kreditforsdkring idkades med stod av
de undantagslagar som gavs 1992.
Principbesluten som hade utarbetats
1992 genomfordes, dvs. att Pensions-
skyddscentralens forsiikringsbestAnd
overfordes till nygrundade Forsdk-
ringsaktiebolaget Garantia som ute-
slutande dgnar sig At kreditforsdkring
och som Pensionsskyddscentralen iir
deldgare i.

Forsdkrin gsaktiebolaget Garantia fick
i augusti koncession av statsr6det for
att idka kreditforsikringsrorelse och
bolaget grundades i oktober 1993.

OverlAtelsen av forsiikrin gsbestAndet
godkdndes av Pensionsskyddscent-
ralens representantskap och Forsdk-
ringsaktiebolaget Garantias bolags-
stiimma idecember 1993. En lag som
mojliggjorde overlAtelsen tridde i

kraft 1 .1 .1 994. Den overvakande myn-
dighetens retroaktiva godkiinnande
av overlAtelsen av best6ndet vdntas i

mars-april 1994.

Enligt lagen garanterar Pensions-
skyddscentralen ett overskadeskydd
fram till slutet av Ar 2005 for det for-
siikringsbestAnd som overflyttas till
Forsdkringsaktiebolaget Garantia.
Overskadeskyddet finansieras med
ett tilldgg till arbetspensionspremien
som uppbiirs av arbetsgivarna.

Niir den obligatoriska kreditforsdkrin-
gen for pensionsstiftelserna och pen-
sionskassorna avskaffades i samband
med dndringen mAste overvakningen
av tdckningen ordnas pA ett annat
sdtt. Pensionsskyddscentralen har
foreslagit for ministeriet att overvak-

aruoden nader

KREDITFORSAKRINGENS
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ningen av tdckningen overfors till so-
cial- och hdlsovArdsministeriet.

Pe ns ionss kydd sce ntra I e ns
egentliga verksamhet
Pensionsskyddscentralens egentl iga
verksamhet bestAr av olika uppdrag
och tjdnster inom arbetspensions-
forsdkringen. Till dem hor utveckling
av a rbetspensionsforsiikri n gen, forsk-
ning, statistikforing, information, over-
vakningsuppgifter som sdkerstiiller de
forsiikrades pensionsskydd och un-
derhAll och utveckling av arbetspen-
sionsforsdkringens centrala register.

Pensionsskyddscentralens forvalt-
ningskostnader var sammanlagt 1 06,4
miljoner mark. Minskningen frAn Aret
innan var 2,0 procent. Lonerna och
lonebikostnaderna var 59,5 mark och
ADB-kostnaderna var 20,6 miljoner
mark.

PA anldggningstillgAngarna gjordes
maximiavskrivningar enligt ndrings-
skattelagen for 4,7 miljoner mark.

Utgifterna for den egentliga verksam-
heten tiicktes i huvudsak med kost-
nadsandelar som uppbdrs av pen-
sionsanstalterna. Dessa uppgick un-
der verksamhetsAret till 1 22,6 miljoner
mark. Minskningen jtimfort med Aret
innan var 1,2 miljoner mark.

Under verksamhetsAret Sndrades
bokforingen av de forsikrin gsprem ier
som Pensionsskyddscentralen beta-
lar for arbetsgivare som forsummat
sin forsiikringsskyldighet. Posterna
fordringar hos arbetsgivarna och
motsvarande kred itforl ustreserv i ba-
lansrdkningen upplostes.

Kred itforsiikrings-
verksamheten

Ar 1993 var kreditfbrsiikringens pre-
mieinkomst 252,0 miljoner mark, varav
Aterforsdkrarnas andel var 37,3 miljo-
ner mark.

Utbetalda ersiittningar minus Aterbe-
talda var utan fordndring i ersdttnings-
ansvaret 531,4 miljoner mark. Av detta
belopp utgjorde Aterforsdkrarnas an-
del 34,5 miljoner mark.

Driftsbidraget enligt resultatrdkningen
var 849,8 miljoner mark forlustbring-
ande.

Under rdkenskapsperioden betalade

pensionsanstalterna 399,1 miljoner
mark for tiickandet av forl usterna 1 992
och 1993. Rdkenskapsperiodens
resultat visar dtirfor efter avskrivningar
och skatteren forlustpA 450,9 miljoner
mark. Balansriikningen for 1 992-1 993
visar en sammanlagd forlust pA
1 215,8 miljoner mark som skalltiickas
med en tilldggspremie som kommer
att uppbdras av arbetsgivarna i an-
slutning till arbetspensionspremien.

Bokforingen av kreditforlusterna for
forsdkringspremiefordringar har frAn
1 992 dndrats sA att alla fore 1 .1 1 . 1 993
debiterade och forfallna forsdkrings-
premier som vid tidpunkten for bok-
slutet var obetalda har bokforts som
forluster. Forfarandet foljer officiella
bestdmmelser om forsiktig bokforing
av fordringar och overenstiimmer med
den nya niiringsskattelagen.

Berdkn i n gsgru nderna for ansvarsskul-
den har inte dndrats sedan 1992 Ars
bokslut.

Personal

Det genomsnittliga antalet anstdllda
pA Pensionsskyddscentralen 1 993 var
360 personer. I slutet av Aret var an-
talet anstdllda 340. Motsvarande siffra
Aret innan var 379. I siffrorna ingAr
anstdllda som var pA fordldraledighet
eller lAngvarig sjukledighet vid Ars-
skiftet. 22 personer overgick i Forsdk-
ringsaktiebolaget Garantias tjdnst. An-
talet niirvarande vid Arets slutvar32B.

I loner och arvoden till representant-
skapet, styrelsen och verkstiillande
direktoren utbetalades 1 090762
mark. Ovriga loner och arvoden var
sammanlagt 56 324 029 mark.
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Resultatrdkning - ordinarie verksamhet, 1 000 mk

1.1. - 31.12.1993 1.1. - 31.12.1992

lntdkter av verksamheten
Kostnadsandelar fr6n pensionsanstalterna
Pensionsanordningskostnader enligt 15 S APL

- 44.300
- 15.228
- 46.895

9.153
3.798

- 8.693

122.633- 36.509

86.124

- 106.423

4.689

4.258

2.770

23.500

- 44.749
- 13.597
- 50.233

'123.825
- 1.233

122.602

- 108.579

5.695

6.097

2.925

11.500

Fiirva ltn i n g s kostn ad e r
Loner och arvoden
Lonebikostnader
Ovriga forvaltningskostnader

Avskrivningar pA anlfiggningstillgingar

Ovriga intdkter och kostnader
Hyresintiikter
Rinteintdkter
Pensionsnimnden

Rintekostnader

Ftirdndringar i reserveringarna
Kreditforlustreserv

R6kenskapsperiodens resu ltat

126
805
834

0
3
7

1

00
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Kreditforsdkringens resultatrdkning, 1 000 mk

1.1. - 31.12.1993 1.1. - 31.12.1992

Premieinkomst

Kreditfdrluster pA premiefordri n gar

Placeringsverksamhet
lntdkter
Kostnader

Ftirindring i premieansvar

lntdkter frdn f<irsdkringsrtirelse

Ersdttningskostnader
Utbetalda ersiittningar
Fordndring i ersdttningsansvar

Ftirsdkri n gsrcirelsens tdc kn i n g s b i d ra g

Aterf<irsdfrarnas andel av
Premieinkomsten
Fordndringen i premieansvaret
Utbetalda ersiittningar
Foriindringen i ersdttningsansvaret

Egen andel av ftirsdkringsrcirelsens
tickningsbidrag

R<irelsekostnader
Loner och arvoden
Lonebikostnader
Ovriga rorelsekostnader

Driftsbidrag

Avskrivningar pA anldggningstillgAngar

Rrirelseunderskott

Ovriga intdkter
Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna

Fririndringar i reserveringar
Kreditforlustreserv

Direkta skatter

Rdkenskapsperiodens u nderskott

45.092
- 20.465

- s31.383
- 554.343

252.026

27.480

24.627

7.183

256.356

- 1.085.726

51.996
33.966

- 582.241
- 129.057

253.569

- 22.088

18.030

344.552

- 95.041

- 711.298

- 37.287
- 34.477

34.487
29.790

829.370

7.487

72.758
7.602

125.115
706

- 806.339

45.461

- 6.029
- 2.092
- 4.845

- 836.857

12.966

- 7.271
- '2.194
- 2.605

- 760.878

- 12.070

- 849.823

- 449

- 850.272

399.145

181

- 450.946

- 772.948

- 473

- 773.421

10.665

2.134

- 764.890
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Balansrdkning, 1 ooo mk

Aktiva

31.12.1993 31.12.1992

Finansieringsti llgAngar
Kassa och banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar
Av &terforsikri ngsrorelsen
foranledda fordringar

Premieansvar
Ersdttningsansvar
Ovriga fordringar

'1.902
33.427
3.385

1.910
184.431

38.714

27.701

18

252.774

10.419
30.805

8.310

13.000

62.534

118.705
3.714

25.978
9.331

444

'158.172

36.379
3.638

660

6.685
39.701

40.667

29.277

41.870

158.234

21.676
158
555
900

207.289

314
3.714

27.117
10.887

444

42.476

Gottgorelsefordrin gar
Transitoriska fordringar

Premier - 10.485
Rdntor 4.201
Kostnadsandelar
ordinarie verksamhet 4.846
Kostnadsandelar
kreditforsdkring
Fordran hos Centralkassan

for arbetsloshetskassorna 49.800
Skuld till oensionsanstalterna' 49.800

Ovrigatran'sitoriskafordringar 8'169

Ovriga finansieringstillg6ngar

PlaceringstillgAngar
Skuldebrevsfordrin gar
MasskuldebrevslAn
Aktier
Aktier i fastighetsbolag
Ovriga placeringstillgAngar

Placeringscertifikat

Anl69gningstil lgAngar
Aktier och andelar
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter
lnventarier
Ovriga anldggningstillgAngar

328
962

18
18

4.580

24

151
5

28

192.e99473.480
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Passiva

31.12.1993 31.12.1992

Frimmande kapital

Skulder av Aterftirsdkri ngsrtirelse
Aterforsdkringspremier-
Ovriga skulder

Transitoriska skulder
Premieforskott
Forskott oA kostnadsandelar
Ovriga trbnsitoriska skulder

6vriga skulder
Kortfristiga lAn
Utjdmningsandelar for
pensionskostnader
Ovriga skulder

1.663

26.683

150.000

661

447.842
1.062.464

1.663

26.686

1s0.661

1.510.306

241
1.348

24.406

150.235

3.855

25.995

156.394

963.145

85;3

3

1.280
4.879

Ftirsdkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar
Ersdttningsansvar

Reserveringar
Kreditforlustreserv

Kred itftirsikri n gsverksam hetens
resultat

ForegAende rdkenskaPsPeriods
underskott
Rdkenskapsperiodens underskott

455.024
508.121

- 764.890
- 450.946

{.689.316

- 1.215.836

1.149.389

23.500

- 764.890

407.999473.480,
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Bokslutsbilagor, 1 ooo mk

Specifikation av placeringsverksamheten

1993 1992

lntdkter
Rdntor
Dividender
lntdkter av aktier i fastighetsbolag
Forsdljningsvinster
Ovriga intiikter

30.216
194

2.030
12.651

1

44.695
217
654

6.429
1

4s.092 51.996

Kostnader
Rdntor
Kostnader for aktier i fastighetsbolag
Forsdljningsforluster
Vdrdeminskningar
Ovriga kostnader

16.332
453
540

3.071
69

12.627
237
409

20.613
80

20.465 33.966

18.030Nettointikt 24.627

Aterforsdkrarnas andel
av premieinkomsten

1993 1992

lnhemsk
Premier
Arvoden

37.287 72.758

Sammanlagt 37.287 t2l_99
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Specifikation av aktier och andelar i anldggningstillgdrngar

Aktier och andelar

Oy Tietokonepalvelu Ab
Forsdkringsaktiebolaget Garantia

Antal

17
28.800

1993

1993

32,5

Aktiernas
andel %

Nominellt
vdrde

170
28.800

Bokforings-
viirde

5.555
28.900

314

3.714
27.117

Bokforingsviirde

170
118.391

Beskattnings-
vdrde

7.240
21.385

457

2.821
99.816

Aktiernas och fastigheternas beskattningsvdrden

1993

42,5
48

Beskattnings-
vdrde

Bokf<irings-
vdrde

8.310

314
118.391

3.714
25.977

lnvesteri ngsti I lgingar
Aktier
Aktier i fastighetsbolag

AnldggningstillgAngar
Aktier och andelar
Aktier
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter

Ansvar

lnteckningar

Kreditforsdkringens
samlade ansvar, Mrd.mk

Kreditforsdkringens samlade
ansvar minus sdkerhetarnas
berdknade vdrde, Mrd.mk

8.873

700

3.129
98.627

1992

1992

2000

1992

37,1

12,4 15,4

11



Anvdnda medel

Utbetalda ersdttningar
Rorelsekostnader och forvaltningskostnader
Extraordindra intdkter och kostnader (netto)*
Fordndring i finansieringstillgingarna
Fordndring i investeringstillgAngarna
Fordndring i anldggningstillgAngarna

Finansieringsanalys, 1 000 mk

Tillfiirda medel

Premieinkomst
lntdkter av ordinarie verksamhet
Nettointdkt av placeringsverksam het
Kreditforsdkringens kostnadsandelar
Fordndring i friimmande kapital

.) inkluderar Atert1rsdkrarnas andelar,
rdntekostnader och direkta skatter

Kari Puro

AlttiAurela

Kaija Kallinen

Mauri Moren

Esa Swanljung

Helsingfors den 23 mars 1994

Juhani Kolehmainen

Folke Bergstrom Keijo Hyvonen

Lasse Laatunen Pekka Merenheimo

Velisaarenheimo Timo Somer

Markku Toropainen

1993

224.546
86j24
24.628

399.145
7.234

727.209

531.383
119.388

5.819
94.540

- 144.755
120.834

727.209

Matti Uimonen
Verkstdllande direktor

1992

231.481
122.602

18.030

97.345

469.458

582.241
120.648

- 46.499
- 91 .418
- 100.015

4.501

469.458

12



Revisionsberdttelse

Vi foreslAr att styrelsens medlemmar och verkstiillande direktoren samt
direktionen for kieditforsdkri ngsverksamheten bevi ljas ansvarsfrihet for
61 1993.

Helsingfors den 12 april 1994

Mikko Leppiinen, GRM Mikko Paiho, GRM

Jaakko Pohtio, CGR Folke Tegengren, CGR

Utsedda vid representantskapets ordinarie hostmote den 14 december
1992 har vi granskat Pensionsskyddscentralens forvaltning och riiken-
skaper for ai 1993 i den omfattning god revisorssed forutsdtter. Betrdff-
and'e granskningen meddelar vi representantskapet foljande.

Overva kn i n gsrevison en

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till over-
vakn ingsrevisor, har svarat Tor den fortlopande_ g ranskn!lgg,l..ay bokfor-
inqen. DarviO har konstaterats att bokforingen foljer god bokforingssed,
atfpenningmedlen skotts med omsorg och att den interna kontrollen 5r
dndamAlsenligt ordnad. LAnehandlingarna 5r i ordning och placerings-
och anldggningstillgAngarnas vdrdepapper i forvar. Pensionsskydds-
centralen har undei rdkenskapsAret skotts med vederborlig omsorgs-
fullhet.

Bokslutet

Vi har tillsammans granskat bokslutet jdmte grunder. Bokslutet, som om-
fattar den ordinarie\rerksamhetens och kredi-tforsdkringsverksamhetens
resultatriikningar och balansrdkningen, 5r uppgjort enligt god bokforings-
sed. Resultatr'dkningen for den ordinarie verksamheten visar nollresultat
och resu ltatrdkn ingen for kred itforsdkringsverksamheten visa r en forl ust
pA 450.945. 692,04 mark. Balansrdkni ngens sammanlagda underskott
i.ZtS.geS.629,22 mark tdcks med de tillSggspremier som med stod av
13 a $ APL uppbdrs av arbetsgivarna.

Forvaltningen

Vi har tagit del av representantskapets,.styrelsens och direktionens for
kreditfor5ekringsverksamheten prolokoll. Ddrtill har vi erhAllit de uppgifter
som vi funnit erforderliga.

Forslag

Vi tillstyrker att bokslutet faststdlls.

13



Arbetspensionsskyddet utvecklas

40

SOCIALUTGIFTER OCH
PENSIONSUTGIFTER I PBOCENT

AV NATIONALPRODUKTEN

1980 1 0 2020 2030

- 
Allasocialutgifter --- Pensionsutgifter

se-AnrNrcRn r SLUTET
AV 1992 oCH 1993

Den av social- och hiilsovArdsminis-
teriet tillsatta socialutgiftskommitt6n
offentliggjorde pA vAren ett mellanbe-
tiinkande med berdkningar over so-
cialutgifternas utveckling fram till 6r
2030 och olika alternativa modeller
for Atgdrder som verkar minskande
pA arbetspensionsutgiften. Kommitt6n
sysselsatte Pensionsskyddscentralen
pA mAnga olika sdtt eftersom en stor
del av kommitt6ns beriikningar och
utredningar gjordes pA Pensions-
skyddscentralen. En stor hjdlp i arbetet
var de omfattande prognosmodeller
som blev fdrdiga under verksamhets-
Aret.

I socialutgiftskommitt6ns modeller in-
gick en hojning av 6ldersgriinsen for
individuell fortidspension till 60 Ar, slo-
pad arbetsloshetspension, en dndring
av pensionstidens index till prisindex,
en begrdnsning av den AterstAende
tiden till 60 Ars 6ldern eller hogst 30
Ar, en iindring av den pensionsgrun-
dande lonen till arbetsforhAllandets
medellon, en sdnkning av pensionens
maximiniv6 till 50 procent av lonen

olika sdtt. Framforallt forbdttras ser-
vicen for de som ansoker om pension.
Enligt planerna skall iindringen ge-
nomforas 1997.

Genomforandet av principen om sista
anstalt ir en stor utmaning ocksA for
a rbetspensionssystemets dataforvalt-
ning. Man har redan kommit overens
om riktlinjerna for den fortsatta ut-
vecklingen av dataforvaltningen. Sys-
temets gemensamma databanker och
datatrafikservice kommer ocksA i fort-
siittningen att koncentreras till Pen-
sionsskyddscentralen. Tyngdpunkten
ldggs vid datatrafiken och realtids-
forfrAgningar som via Pensions-
skyddscentralen automatiskt kopplas
till rdtt datakdlla.
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I arbete Arbetslosa Pensionerade Ovriga
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Berdkningarna bidrog till den livliga
offentliga diskussionen om finansierin-
gen, arbetspensionsfonderna och be-
hovet av nedskiirningar. OcksA Pen-
sionsskyddscentralen deltog i diskus-
sionen. I informationsverksamheten
har Pensionsskyddscentralen betonat
lAngsiktigt hAllbara finansieringspla-
ner och pensionsutfdstelsernas for-
pliktande karaktiir. Samarbete och
samforstAnd mellan arbetsmarknads-
organisationerna 5r enligt Pensions-
skyddscentralen den enda viigen
bAde under goda och dAliga tider ndr
det gSller att utveckla arbetspensions-
systemet.

pensionen frAn
forsdkraren

Enligt principen om den sista anstalten
beviljas och betalas pensionen av den
pensionsanstalt som senast skott den
pensionssokandes arbetspensions-
forsdkring. Principen har alltid gdllt
den privata sektorns pensioner, me-
dan den offentliga sektorns pensions-
anstalter har beviljat och betalat
pensionerna var och en for sig.

En utvidgning av principen till hela
forviirvspensionssystemet har redan
ldnge varit under beredning. Under
hosten fattades beslutet som kommer
att vara av stor betydelse pA mAnga

ochoensionsavhdnoiofolkoensions- a

#!i"i:rDrurroqvrrqrrYrY 
rvrl\vvrrervrrr Andra projekt

De ovanniimnda principbesluten in-
gick i den strategifor hela arbetspen-
sionssystemets dataforvaltning som
blev fdrdig i september. I arbetet deltog
ocksA representanter for den offentl iga
sektorn. Arbetet fortsiitter i en data-
forvaltn ingsarbetsg rupp.

Pensionsskyddscentralen deltar aktivt
i arbetet med att utveckla arbetspen-
sionsskyddet genom att gora bak-
grundsutredningar och berikningar,
juridiskt beredningsarbete och genom
att erbjuda expert- och sekreterar-
tjdnster till de olika arbetsgrupperna.

I social- och hdlsovArdsministeriet be-
reddes en reform av forfarandet vid
sokande av dndring, bl.a. ett forslag
som skallgora det mojligt att rdtta ett
beslut i samband med besvtir. ljus-
titieministeriet utreds mojligheten att
flytta over offentliga sektorns pen-
sionsbesvdr frAn hogsta forvaltnings-
domstolen till forsdkringsdomstolen.

De forslag som presenterades av
kommitt6n for frontveteranernas mini-
mipensioner och forslagen betrdffan-
de ett enhetligare system for intjdnan-
de av pension under barnavirdstid
kommer troligtvis att genomforas nir
det ekonomiska ldget har forbdttrats.

Pensionsskyddscentralen gav utlA-
tanden till social- och hdlsovArdsmi-
nisteriet bl.a. om bestiimmelserna om
hur pensionsstiftelserna och -kas-
sorna skall tiicka sina ansvar efter att
den obligatoriska kreditforsdkringen
avskaffades, samt om overvakningen
av stiftelserna ock kassorna och om
forenhetligande av socialskyddslag-
stiftningens regionala tilldmpnings-

Hela
sista

-i O""'

a--tto

14



omrade. Till finansministeriet gav Pen-
sionsskyddscentralen ett utlStande
om forslaget till statistiklag.

I februari ldmnade Pensionsskydds-
centralen ett lagdndringsforslag till
social- och hiilsovArdsministeriet som
gdllde utndmningen av styrelseord-
forande for Pensionsskyddscentralen.
Pensionsskyddscentralen gjorde ock-
sA en framstiillning om indring av
FoPL och LFoPL till foljd av foretags-
saneringslagen och lagen om skuld-
sanering for privatpersoner.

Pensionsskyddscentralen var under
verksamhetsAret representerad i oli-
ka arbetsgrupper som behandlade
pensionsstiftelserna, socialutgifterna
och forenklad pensionsforsiikring for
lantbruksf6retagre, i den internatio-
nella arbetsgruppen for social trygghet
samt i delegationen for rehabiliterings-
drenden och delegationen for forsk-
ning- och utvecklingsverksamhet inom
social- och hdlsovArden.

SAMTLIGA
ARBETSPENSIONSTAGARE

31.12.1992
(1 037 000 personer)

endast
,rAn privata

BAde frAn
privata och

Pension

sektorn

Pension
endast frAn
offentliga
sektorn

olfentliga
sektorn

En japansk Sankyo klocka frAn 1970{alet med s.k
flygfdltstavla. 15



Arbetspensionsskyddet verkstd I ls

PRIVATA SEKTORNS
PENSIONSTAGARE ENLIGT

TOTALPENSION I SLUTET AV 1 992
1 000 personer
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Pensionsskyddscentralen foljer med
h u r arbetspensionsforsdkringen verk-
stdlls bl.a. med hjdlp av statistik och
undersokningar som visar hur arbets-
pensionsforsdkringen utvecklas och
om reformerna har den verkan som
lagstiftaren avsett.

I slutet pA 1980{alet stod man infor
det faktum att den genomsnittliga
pensioneringsAldern sjunkit till 58 Ar.
En hojning av pensioneringsAldern
ans6gs vara nodvdndig for att tygla
pensionsutgiften inom den ndrmaste
framtiden ndr de stora Aldersklasserna
nAr pensionsAldern. Pensionskommit-
t6n 90 gjorde upp riktlinjerna for en
pensionsreform och genomforandet
av reformen iborjan av 1994 avtalades
i samband med.de inkomstpolitiska
uppgorelserna. Andringarna syssel-
satte Pensionsskyddscentralen under
verksamhetsAret eftersom nya till-
liim pn ingsanvisni n gar sku lle utfdrdas
och registreringsrutinerna justeras.

Reformen innebar att Sldersgriinsen
for individgell fortidspension hojdes
till 58 Ar. Aldersgriinsen for deltids-
pension sdnktes till 58 Ar, och for
arbetstagare over 60 Ar som fortsiitter
forvirvsarbeta infordes hojd intjii-
ningsprocent. Dessutom skdrptes vill-
koren for arbetsloshetspension med
krav pA arbetshistoria och 500 dagar
arbetsloshetsdagpenning samt rdtt till
s.k. AterstAende tid. Arbetstagarens
pensionsavgift blev permanent.

Pensioneringsbendgen-
heten undersoks

Tyngdpunkten for Pensionsskydds-
centralens forskn in gsverksamhet lAg
u nder verksamhetsAret pA u ppfoljning
av pensioneringen och pensionssys-
temens utveckling. Dessutom var
tidigrehabiliteringen och efterlevande-
familjen foremAl for undersokningar.
Registerutd ragets lSsbarhet och mot-
tagande utreddes. Enligt de prelimi-
ndra resultaten forstAr de forsiikrade
sina registerutdrag ganska bra.

Efterlevandefamiljens livssituation har
undersokts i en serie rapporter av
vilka den sista, ett licentiatavhandling,
publicerades i borjan av 1994. En
undersokning om skillnaden mellan
kvinnor och miin i frAga om antalet
avslag pA invalidpensionsansokan
publicerades i en rapport som gavs ut
av en expertarbetsgrupp vid social-
och hiilsovArdsministeriet.

95. Pensioneringsbendgenheten dr
ett av de storsta problemen for ndrva-
rande och troligen ocksA i framtiden.
Fenomenet har hittills undersokts for
olika pensionskommitt6ers rdkning
och i fortsiittningen dr det meningen
att med hjdlp av undersokningarna ge
en helhetsbild av fenomenet.

Den internationella utvecklingen krd-
ver att forskningen ocksA beaktar ut-
ldndska trygghets- och pensionssys-
tem. De nordiska pensionssystemens
utveckling behandlades i licentiatav-
handlingen Pension Schemes in the
Making. A Comparative Study of the
Scandinavian Countries. Pensions-
systemens framtidsutsikter behand-
lades i rapporten Pensionssystemen
i Norden - totalreform eller stegvis
fornyelse.

Ar 1991 publicerades en jiimforande
undersokning om fortidspensiondrer
och aktiva isamma Alder. De som dA
deltog i undersokningen fick svara pA
en ny enkdt under verksamhetsAret.
Undersokningen visade att de for-
viirvsaktiva fortfarande dr i majoritet
bland de som ndrmar sig 50, men att
antalet pensioniirer och arbetslosa
okar med Aldern.

Det visade sig att de tillfrAgades egen
uppfattning om sitt hiilsotillstAnd var
en stark indikator pA hur den senare
arbetshistorien utformade sig. De som
kdnde sig friska hade fortsatt arbeta,
trots att oron for den stora ungdoms-
arbetslosheten okar.

PensioneringsAldern
har stigit

PensionseringsAldern har i och med
att de nya arbetsloshetspensionerna
okat stigit till omkring 60 6r. Andelen
mellan 55 och 64 6r gamla pensions-
tagare av de forsiikrade var densam-
ma som tidigare, dvs. omkring 51 pro-
cent.

Pensionstagarnas pensionsprocent dr
fortfarande lSgre dn maximiniv6n. Den
genomsn ittl i ga pen s ion sprocenten for
arbetstagare som pensionerats frAn
arbete iir 50 och for egenforetagare
drygt 40 procent. Av lontagarna har
cirka 15 procent nAtt maximinivAn 60
procent. Det framg6r av den statistik
som togs fram for socialutgiftskom-
mitt6ns arbete.

Statistiska rapporter och publ ikationer
producerades i samma omfatttning
som tidigare. De traditionella statis-
tiska rapporternas yttre fornyades.

E.u
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Statistik och undersokningar presen-
terades bland annat pA mdssan Tieto
93 och andra evenemang som t.ex.
pensionsforum och arbetspensions-
dagen. I samarbete med Folkpension-
sanstalten inleddes ett projekt vars
syfte dr att producera statistik om
pensionstagarna i varje kommun.
Dessutom pAborjades en utredning
av statistikbehoven i anslutning till
EES.

Tidningen TyoelSke som utkommer
medfem nummeriAretoch den svens-
ka upplagan Arbetspension som ut-
kommer med tv6 nummer i Aret iir
arbetspensionsforsdkringens bran-
schtidning. Artiklarna behandlade un-
dersokningar och utredningar, tilliimp-
ningen av arbetspensionslagarna, be-
redningen av dndringsforslag. Storre
utrymme 5n tidigare fick olika pAver-
kares syn pA aktuella fr6gor. Av de
sistndmda artiklarna var den mest om-
fattande Pensionsskyddscentralens
f.d. styrelseordforandes och Pen-
sions-Kansas VD Altti Aurelas artikel
Arbetspensionen - intjdnad genom
arbete eller tjuvknep?

PRIVATA SEKTORN
_NYA PENSIONSTAGARES
INTJANADE PENSION 1990

ffi-zs* [so.asgt [-lso.ss.,.! oor.

En tysk stampelklocka av market lsgus fren Valmets
skeppsdocka i Helsingfors. Klockan dr tillverkad ca
1 930-50.

17



III
IIII

Kreditforsdkringen
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For Pensionsskyddscentralens kre-
ditforsdkrlng var verksamhetsAret lik-
som foregAende Ar mycket tungt. _De
utbetalda ersdttningarna var utan for-
dndring i ersdttningsansvaret 531 mil-
ioner mark och premieinkomsten upp--gicf 

titt 252 miljoner mark. Forsdk-
rrin gsrorelsens stokastiska resu ltat vi-
sade 850 miljoner i forlust.

Enligt ett principbeslut som fattades
1992 avvecklades Pensionsskydds-
centralens kreditforsdkringsverksam-
het underverksamhetsAret pA sA sdtt
att kreditforsdkringsbestAndet over-
fordes pA ett sdrskilt forsdkringsbolag
med kreditforsiikring som enda verk-
samhet. Pensionsskyddscentralen dr
delSgare i bolaget.

Forsdkri ngsaktiebolaget
Garantia fick koncession

StatsrAdet beviljade forsdkringsaktie-
bolaqet Garantia koncession i augusti
och Solagetgrundades i oktober 1 993.
Pensionsskyddscentralens represen-
tantskap och Forsdkringsaktiebolaget
Garantias bolagsstdmma beslutade
om overforingen av Pensionsskydds-
centralens forsdkringbestAnd i decem-
ber. En lag som mojliggjordeoverforin-
gen av foisdkringsbestAndet tridde i

kraft 1.1.1994.

Overforingen av forsiikringsbestAndet
betyder inte att Pensionsskyddscent-
raldn befrias frAn kreditforsdkringens
ekonom iska foljder, utan forsdkrings-
bestAndet som overforts till Forsik-
rinqsaktiebolaget Garantia tryggas
fram till slutet av Ar 2005. Finansierin-
gen av detta sker med ett extra tilldgg
till den arbetspensionspremie som
uppbdrs av arbetsgivarna.

I och med att den obligatoriska kredit-
forsiikringen for pensionsstiftelserna
och pen5ionskassorna avskaffades
kriivdes dndringar bAde i lagen om
pension for arbetstagare och lagen
om pensionsstiftelser. Dessa Pen-
sionsanstalters pensionsutfdstelser
tryggas i fortsdttningen enligt de nya
best-dmmelserna for tickande av pen-
sionsansvar, och inte ltingre med Pen-
s.ionsskyddscentralens kreditforsdk-
flng.

Pen s ionss kyd d scentra le ns
kreditforsdkring

Pensionsskyddscentralen har idkat
kreditforsdkring dnda sedan centralen
grundades for 32 hr sedan. Kreditfor-

siikringen var en av arbetspensions-
systemets grundldggande principer,
som gjorde det mojligt for arbetsgi-
varna att vdlja mellan att teckna
forsdkring for de anstiillda i ett pen-
sionsforsdkringsbolag eller en pen-
sionstiftelse eller pensionskassa.

For pensionsanstalterna var kredit-
forsiikringen en trygghet for att ar-
betspensionsmedel inte forsvann i

foret-agsverksamhetens risker. For fo-
retageh var kreditforsikringen en flexi-
bel fbrm av garanti for pensionslAnen
som innebar att pensionsmedlen
Aterbordades til I foretaget. Kreditfor-
stikringen hade ett dubbelt 9ytte.
Foretagen anviinde kreditforsdkring
som sdkerhet for lAn frAn arbetspen-
sionsanstalten. Genom kreditforsdk-
ringen tryggades ocksA pensionsstif-
telsernas och -kassornas hela pen-
sionsansvar.

Kreditforsdkringens utjdmningsans-
var okades planmdssigt under 1970-
och 1980-talen dA Pensionsskydds-
centralens kreditfordkringsverksam-
het var lonsam. Syftet med utjdm-
n ingsansvaret var att trygga kreditfor-
sdkiingens solvens under Ar med sto-
ra ersiittn ingsutbetalningar, men gar-
deringen var inte tillrdcklig.

Kreditforsdkringsverksamheten ham-
nade i borjan av 9O-talet i stora svArig-
heter och pA hosten 1991 borjade
man undersoka forutsdttningarna for
fortsatt verksamhet. Vid utredningen
av olika alternativ visade det sig vara
problematiskt att kreditforsiikringen
var oblioatorisk for pensionsstiftelser.
N6got iom var nodvdndigt for att de
smE pensionsanstalterna skulle hora
til I arbetspensionssystemet.

Smi och
medelstora foretag

Pensionsskyddscentralens kreditfor-
sdkring hade i slutet av verksamhets-
hret4225 kunder. De typiska kunder-
na dr smA och medelstora foretag och
deras fordelning over landet motsva-
rar ganska exaktforetagens fordelning
i hela landet. Alla branscher 5r repre-
senterade, men majoriteten bestAr av
foretag inom handel och industri.

Antalet forsdkringar minskade under
verksamhetsAret med 1 238 och det
sammanlagda antalet var vid Arets
slut 7 100. Beviljandet av nya forsdk-
ringarupphorde niistan heltoch under
hei-a Arettillkom endast93 nya kunder.
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Ansvaren
32 miljarder mark

Den overviigande delen av kreditfor-
siikri n gens forsd kri n gsbestA nd var u n-
der verksamhetsAret sdkerhet for lin
som beviljats av pensionsanstalterna
och for pensionsanstalternas ansvars-
underskott. Dessa kreditforsdkringar
uppgick till sammanlagt 21 miljarder
mark.

Kreditforsdkringarna som var sdker-
heter for pensionsstiftelsernas och
kassornas realegendom uppgick till
over 11 miljarder mark. Sammanlagt
minskade kreditforsdkringens ansvar
under verksamhetsAret frAn 37 m iljar-
der mark till 32 miljarder mark.

Antalet ersiittningsfall st^eg under
verksamhetsAret till 453. Aret innan
var antalet 412. Nettoersdttningsut-
giften var sammanlagt 1 021 miljoner
mark. Av de skador som betalades
under rdkenskapsAret kunde 121 mil
joner mark Aterkriivas.

Direktionen for kreditforstikringen
sammantriidde 18 gAnger under sitt
sista verksamhetsAr.

DE OLI KA PENSIONSANSTALTERNAS
ANDEL AV KREDITFORSAKRINGS-

BESTANDET

IIII
Pensions- Forseknngs- Pensions- Ovriga
stittelser bolag kassor market Smiths fran 1950{alet. Den

har ocksa anvdnts p6 bAtar.
Ett pAlitligt ur av
vdlgjorda klockan 19
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Pensionsskyddscentralen har skott in-
ternationella socialforsdkringsdren-
den i ett drygt kvartssekel. Pensions-
skyddscentralen sammanstAller ock-
sA jdmforande uppgifter om pensions-
svstemen i andra l5nder och deltar i

iriternationel la organisationers verk-
samhet.

EES-avtalet trddde i kraft 1.1.1994. I

de dokument som ansluter sig till av-
talet har Pensionsskyddscentralen ut-
ndmnts till kontaktorgan och utredan-
de anstalt i arbetspensionsfrAgor. I

egenskap av kontaktorgan deltar Pen-
sibnsskyddscentralen i beredningen
av avtal, i forhandlingar, ger tolknings-
beslut och utreder tillsammans med
motsvarande inrdttningar i andra ldn-
der drenden som gdller forsdkrade
som arbetat iflera ldnder.

EES-avtalet forutsatte ett omfattande
beredningsarbete frAn Pensions-
skvddscentralens sida. Pensions-
skvddscentralen har ocksA fAtt sdtta
sid in i EG:s rdttspraxis och besluts-
ordning nAr det gdller socialforsdkring.
Anvisningarna till pensionsanstalterna
om mottagande, behandling och be-
rdknino av oensionerna och datatrafi-
ken finhs simlade ien pdrm "Tillsmp-
ningen av EES" som kompletteras
kon"tinuerligt. lnformationen till de for-
sdkrade skots i samarbete med Folk-
pensionsanstalten och social- och hdl-
sovArdsministeriet. Broschyren EES
och den sociala tryggheten i Finland
som publicerades i slutet av Aret dr ett
exempel pA samarbetet.

Andringar i

overenskommelserna
om social trygghet

Finland har under Arens lopp ingAtt
overenskommelser om social trygghet
med flera ldnder. Syftet med overens-
kommelserna mellan tvA stater har
varit att samordna avtalsldndernas
sociala trygghetssystem sA att en
arbetstagare och hans familj alltid
omfattai av socialforsiikringen i

endera landet.

EES-avtalet Sndrar Finlands och EES-
ldndernas socialforsdkring sA att den
i forst hand blir multilateral. Huvud-
principen 5r likabehandling av med-
borga.rna i EES-l5nderna. EG-lag-
stifthingen ersdtter inom sitt tilldmp-
ningsomrAde de bilaterala overens-
kommelserna om socialtrygghet. Hur
bestdmmelserna skall tillSmpas mAs-
te dock avtalas skilt med varje nuva-
rande avtalsland.

lfrAga om de bilaterala overenskom-
melserna har Pensionsskyddscent-
ralen varit kontaktorgan i arbetspen-
sionsfrAgor. Det betyder att centralen
utfirdar intyg till utsdnda arbetstagare
om att de omfattas av finsk socialfor-
sdkring. Till uppgifterna hor ocksA att
hjdlpa forsdkrade och forsiikrare att
fA information om pensions- och so-
cialforsdkringen, att informera om hur
man ansokerom formAner, hur forsiik-
ringen sker och hur overenskommel-
serna tilliimpas i de olika lSnderna.

Finland har ingAtt overenskommelser
om socialtrygghet med foljande ldn-
der: de nordiska ldnderna, Tyskland,
Storbritannien, Osterrike, Spanien,
Canada, Grekland, Luxemburg och
USA. En del av overenskommelserna
har inte fornyats, mojligen kommer
det att ske genom utbyte av noter.
Nya overenskommelser med Tysk-
lahd, Osterrike, Storbritannien och
Luxemburg 5r fdrdiga med undantag
av riksdagens ratificering.

Med Portugal och Belgien var redan
de bilaterala overenskommelserna
fdrdiqa, men de faststdlldes inte pA
qrund av EES-avtalet. Forhandlingir-
ta med Australien Srfdrdiga och med
Nva Zeeland har orelimindra forhand-
lidgar inletts. Forhandlingar har ocks6
inletts med Estland och Lettland.

For Finlands del var det viktigt att den
nva nordiska konventionen triidde i

kiaft samtidigt som EES-avtalet. Med
ovrioa E ES-lSnder fortsdtter forhand-
linglrna om nya civerenskommelser
som skall anpassas till EES-avtalet.

Nordiskt
samarbete
dr viktigt

I praktiken tir den overvigande delen
av de internationella uppgifterna kon-
taktermed de nordiska 16nderna. Ock-
sA ifr6ga om planering, forskning och
statisktikforing utbyter de nordiska liin-
derna id6er och samarbetar. Viktiga
personkontakter knyts pA seminarier
och kurser.

Pensionsskyddscentralen deltog un-
der verksamhetsAret i den av Nordiska
ministerrAdet tillsatta NO RK-gruppens
moten och arbetet med att ta fram
tilldmpningsanvisningar for den nor-
diska trygghetskonventionen. Pen-
sionsskyd-dtentralen var ocksA rep-
resenterad pA det nordiska ATP-mo-
tet, pA olika moten for jurister, socio-

2500

2000

1 500

1 000

0

500

St

1 0000

8000

6000

4000

2000

0

St

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Utlandsk
pensionsinrattning

20



loger och informatorer och pA den
nordiska socialforsdkringsku rsen.

Andra internationel la konferenser var
ISSA:s (lnternationella forbundet for
social trygghet) moten som holls i

Sverige och Frankrike. Ett nytt drag i

det internationella samarbetet repre-
senterar de estniska socialforsdk-
ringstjinstemdnnens besok pA Pen-
sionsskyddscentralen.

PENSIONSTAGARE
I NORDEN AN TggO
(5 152 000 personer)

! rintano

! oanmarx

!sverige

! tstano

Ett schweiziskt Movado
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Pensionsanstalterna
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ANTALET
PENSIONSSTIFTELSER

Pensionsskyddscentralen reg isterfor
uppgifter om arbetstagares och fo-
retagares intjdnade pension och om
avgoranden i pensionsiirenden i ar-
betspensionssystemets central regis-
ter.

Ar 1993 bokfordes 5,6 miljoner regis-
terhiindelser, en halv miljon fiirre dn
Aret innan. Antalet arbetsforhAllande-
anmiilningar minskade mdrkbart till
foljd av arbetslosheten och anmdlnin-
garna av arbetsloshetstid okade.

Centralregistret fors6g pensionsan-
stalterna med 2,8 miljoner utdrag. En
allt storre del av forfr6gningarna gors
direkt via datorterminal. Under verk-
samhetsAret var cirka en halv miljon
av utdragen realtidsutdrag.

FrAn och med hosten var det ocksA
mojligt att via datorterminal fA uppgif-
ter om anstiillningar inom den offent-
liga sektorn som registrerats i Pen-
sionsskyddscentralen. Arbetspen-
sionsservicen pA pensionsbolagens
lokalkontor forbdttrades ndr kontoren
fick begrdnsad direkt tillgAng till Pen-
sionsskyddscentralens register. I slu-
tet av Aret hade 37 kontor direkt
kontakt till centralregistret och antalet
forfrAgningar var 35 000, en kraftig
okning ijdmforelse med 6ret innan.

Enligt pensionsanordningsregistret
fanns det 99 000 APl-pensionsfor-
sdkringar i slutet av Aret, vilket ir
4 000 fdrre dn Aret innan. Person-
registret, som fAr uppgifter frAn Be-
folkn i ngsregistercentralen, formedla-
de over 400 000 adresser till pen-
sionsanstalterna.

Registerreformen

Registerreformen fortsatte under
verksamhetsdrret med alla tillgdngliga
resurser. Arbetet har forsv6rats till
foljd av de besviirliga Sndringar i de
nuvarande registren som otaliga
lagiindringar och EES-avtalet forde
med sig. Registerreformen dr b6de
arbetsdryg och krdvande, varfor allt
storre uppmdrksamhet mAste fiistas
vid kostnadsfr6gor och lAngsiktiga
linjeval.

Registerreformens forsta delomrAde
togs i bruk i maj dA en ny tilldmpning
for personuppgifter blev fdrdig. Per-
sonuppgifterna bildar kirnan runt vil-
ken de ovriga registerdelarna byggs
upp. Registerreformens tyngdpunkt
overflyttas nu frAn forsdkri ngsuppgif-
ter till de registerdelar som omfattar
behandlingen av ansokningar.

Cirkuldr och utbildning

Till pensionsanstalterna sdndes un-
der 1993 sammanlagt 91 cirkuldr. De
viktigaste gdllde 1994 6rs pensions-
reform, tilldmpningen av EES-avtalet,
indringarna i arbetsloshetsskyddet
och avvecklingen av Pensions-
skyddscentralens kreditforsdkring.

I enlighet med en overenskommelse
mellan Folkpensionsanstalten och
arbetspensionssystemet ordnades
liksom tidigare kurser for Folkpen-
sionsanstaltens personal. Kurser har
ocksA ordnats forandra instanser som
behover information om arbetspen-
sionsforsdkringen i sitt arbete. For
pensionsanstalternas personal ord-
nades kurser, temadagar och en ar-
betspensionsdag liksom under tidi-
gare 6r.

Anmdlningstrafik och
ansvarsfordelning

For att undvika att arbetspensionsan-
staltens och Folkpensionsanstaltens
instdllning till den sokandes arbets-
formAga avvikerfrAn varandra sdnder
anstalterna forhandsanmiilningar till
varandra via Pensionsskyddscentra-
len. Under verksamhetsAret for
meClade Pensionsskyddscentralen
58 300 forhandsanmiilningar och svar
pA anmiilningarna.

Pensionsskyddscentralen formedla-
de 42 000 liikarutlAtanden och andra
utredningar till pensionsanstalterna.
Vidare formedlades 28 000 anmiil-
ningarfrAn Folkpensionsanstalten om
att sjukforsdkringens primdrtid hade
upphort.

En pensionsanstalt betalar hela ar-
betspensionen, Sven om pensionen
tjdnats in under flera olika anstiillnin-
gar och foretagarperioder. De andelar
av pensionen som hor till andra pen-
sionsanstalters ansvar formedlas vid
ansvarsfordelningen till den pen-
sionsanstalt som stAr for utbetalnin-
gen av pensionen. Sammanlagt upp-
bars 271 miljoner mark av 43 pen-
sionsanstalter som betalades till 74
pensionsanstalter.

Enli gt a nsvarsfordeln ingen beta lades
1992 sammanlagt 22 400 miljoner i

APL-, KAPL-, KoPL- och SjPL-pen-
sioner. 73 procent , dvs. 16 300 miljo-
ner mark var pA pensionsanstalternas
gemensamma ansvar.
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Av de gemensamt bekostade pen-
sionerna uppbars 1 551 miljoner mark
av 35 pensionsanstalter. Beloppet
fordelades mellan 41 pensionsan-
stalter som hade betalat mer dn sin
ansvarsdel.

Centralkassan for arbetsloshetskas-
sorna betalade 2,1 miljarder mark i

forsdkringspremier for bekostandet
av arbetsloshetstilliggen. Ocks6
dessa medel formedlades av Pen-
sionsskyddscentralen till arbetspen-
sionsanstalterna.

Pensionsanstalterna betalade 1992
sammanlagl 2 026 miljoner mark i

FoPl-pensioner. Statens andel av
detta belopp av409 miljoner. I LFoPL-
pensioner betalades 2 473 miljoner
mark. Statens andel av kostnaderna
for LFoPl-pensionerna var 1 919
miljoner mark.

Stiftelserna och kassorna

Pensionsskyddscentralen vakar over
pensionstiftelsernas, pensionskas-
sornas och Pensionskassans for ut-
ovande konstndrer verksamhet.

Under verksamhetsAret idkade 48
pensionsstiftelser och 10 pensions-
kassor APL-verksam het, efter Arsskif-
tet var antalet 46 stiftelser och 10
kassor. Det sammanlagda antalet
forsiikrade i stiftelserna och kassorna
minskade till ca 150 000 personer. Av
dem var knappt 3 700 fdretagare.
Pensionsskyddscentralen inspekte-
rade sammanlagt 51 stiftelser och
kassor och deltog i utbildningen som
ordandes for personalen.

DEN TOTALA
APL-,KAPL-, KoPL- OCH SjPL-

UTGIFTEN 1992

I Atderspension ! FamiljePension

p lnvalidpension ITilllaggsskvdd

! erbetstoshetspension

En tysk veckarklocka av market Kaiser i ovanlig
utformning frSn 1 960{alet. 23



De forsdkrade

1000 st

PENSroNSANsOxtrt t rucRn
ENLIGT PENSIONSSLAG

Med hjiilp av Pensionsskyddscentra-
lens registerutdrag eller det s.k. pen-
sionsutdraget kan den forsdkrade
kontrollera sin arbetspension och upp-
gifterna om anstiillningar och foreta-
garverksamhet.

Pensionsutd raget skickas automatiskt
alltid ndr en APl-anstdllning upphor
och ndr en person forsta gAngen om-
fattas av arbetspensionslagarna.

Under verksamhetsAret fick sam-
manlagt 397 000 forsdkrade regis-
terutdrag. P6 begdran gavs 101 000
utdrag, varav 20 000 ocksA inneholl
en berdkning av den framtida pen-
sionen. PA olika mdssor och under de
servicedagar som Pensionsskydds-
centralen ordnade pA olika orter gavs
sammanlagt 12 000 utdrag.

Under verksamhetsAret fick alla ar-
betstagare som fyllde 30, 35, 40,45,
50 eller 55 Ar och niistan alla foreta-
gere ett pensionsutdrag via sin pen-
sionsanstalt.

Overvakning och
lagtolkn ing

Arbetsgivaren iir skyldig att teckna
APl{orsdkring och foretagaren dr
skyldig att teckna FoPl-forsikring.
Pensionsskyddscentralen overvakar
att skyldigheten fullgors och vidtar vid
behov sanktioner for att de forsdk-
rades intresse inte skall Asidosiittas.

Pensionsskyddscentralen utredde un-
der verksamhetsAret 1 140 arbetsgi-
vares APL-pensionsforstikring och pA-
borjade utredningar i 1 800 fall. PA
uppmaning tecknade ca 450. arbets-
givare forsdkring och tvAngsforsikring
tillSmpades i 500 fall. Arbetsgivarna
Alades att betala 16,4 miljoner mark i

gottgorelser och over en miljon mark
for forsenade APl-forsdkringar. Vi-
dare inspekterades 366 APL-arbets-
givare och 60 KoPL-arbetsgivare.

1 570 foretagares pensionsforsiikring
utreddes. PA uppmaning tecknade
over 300 foretagare FoPL-forsdkring
och Pensionsskyddscentralen tv6ngs-
forsiikrade 170 foretagare. Over
3 000 foretagare ansokte om befrielse
frAn forsdkringsskyldigheten, och over
2 100 beviljades befrielse.

Pensionsskyddscentralen gav 1 80 ut-
lAtanden och beslut om tilldmpningen
av arbetspensionslagarna; av dessa
gavs 28 till pensionsndmnden. For-
siikringsdomstolen bad om Pensions-
skyddscentralens utlAtande i 2 900

arbetspensionsdrenden och Pen-
sionsskyddscentralen gav utl6tande i

cirka tusen fall. Konsultativa kom-
missionen for invaliditetsdrenden gav
under verksamhetsAret 2 1 rekommen-
dationer till avgoranden i pensions-
drenden.

Ridgivning
Pensionsskyddscentralen ger rAd till
de forsiikrade per brev, telefon och
pe:'sonligen. Under Aret besvarades
ca 15 500 brev. Antalet telefonfor-
frAgningar okade med en fjdrdedel till
drygt 21 000. Kundtjdnsten besoktes
av 4 500 personer.

PA grund av det forsv6rade syssel-
sdttningsldget gdllde en stor del av
frAgorna arbetsloshetspension och ar-
betsloshetsskydd. I slutet av Sret gdll-
de frAgorna sdrskilt dndringarna ivillk-
oren for de olika fortidspensionerna
och EES betydelse for den sociala
tryggheten.

RAdgivningen har som m6l att den
forsdkrade utover informationen om
arbetspensionen ocksA fAr information
om annan socialforsdkring i anslutning
till arbetspensionsforsdkringen. U nder
verksamhetsAret holls en eller tvA
dagar l6nga serviceevenemang pe
30 orter runt om i landet. Under ser-
vicedagarna fick 7 000 forsiikrade sitt
pensionsutdrag och information om
arbetspensionen och sitt socialskydd.
Antalet besokare p6 servicedagarna
fordubblades i jdmforelse med 6ret
tnnan.

PAfyra orter ordnades gemensamma
servicedagar med Arbetspensions-
a nstalternas forbu nd, arbetspensions-
anstalterna, Statskontoret och Kom-
munernas pensionsforsdkring. De ge-
mensam ma servicedagarna besoktes
av ca2 500 personer.

Pensionsskyddscentralen hade en
egen avdqlning p6 m6ssorna iJyv6s-
kyld och Abo, pA lantbruksmdssan i

Kouvola, pA Familjemdssan, pA Tieto-
mdssan och pA traditionella De gamlas
vecka. Sammanlagt 6 000 besokare
pA dessa mdssor och evenemang fick
pensionsutdrag och information.

En halv miljon informationsblad om
den nya avgiften delades ut tillsam-
mans med registerutdragen. Syftet
var att informera de forsiikrade om
varfor avgiften 5r nodvdndig for att
trygga finansieringen av arbetspen-
stonerna.
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Ansokn ingsservice

Pensionsansokan forenklades under
verksamhetsAret. Ansokan om folk-
pension och arbetspension gors nu-
mera p6 en och samma blankett. Den
sokande kan ocksA viilja vart han
vdndersig, ansokan kan ldmnas in pA
vilken arbetspensionsanstalts kontor
eller Folkpensionsanstaltens lokal-
kontor som helst. I samarbete med
Folkpensionsanstalten genomfordes
kampanjen "Endast en ansokan" med
pressmeddelanden, affischer och en
TV-spot som visades 1B gAnger.

Pensionsskyddscentralen formedlade
66 500 pensionsansokningar som
mottagits av Folkpensionsanstalten till
arbetspensionsanstalterna. Arbets-
pensionsanstalterna mottog 55 000
ansokningar.

Arbetspensionsanstalterna skickar
forhandsifyllda pensionsansoknings-
blanketter och en berdkning av pen-
sionen till alla som ndrmar sig pen-
sionsAldern. FrAn och med februari
formedlade Pensionsskyddscentralen
ca 1 200 pensionsutdrag och adresser
frAn Befolkningsregistercentralen i

mAnaden till arbetspensionsanstal-
terna.

REGISTERUTD
TILL DE FORSAK

RAG
RADE

I

"Ajan Kuningas" ett sallsynt fickur som urmakaren
S. Aalto l5t tillverka i New York pA 1920-talet.

PSC:s
automatiska
utskick

Pa begaran Pensions-
anstalternas
utskick
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Pensionsskyddscentralen harfor and-
ra Aret tilldmpat affiirsidebaserad
mAlstyrning. Tanken 5r att forbdttra
verksamhetens effektivitet och resul-
tat utg6ende frAn kundens behov.
Under 1993 prdglades verksamheten
av okad kostnadsmedvetenhet. Per-
sonalens sparid6talko gav 400 for-
slag till inbesparingar av vilka mAnga
redan har genomforts.

NyckelomrAden var att forstiirka ar-
betspensionssystemets troviird ig het,
att overvi n na kred itforsdkri ngskrisen,
att effektivera overvakningen av for-
sdkringsskyldigheten, registerrefor-
men, den internationella verksamhe-
ten, att utveckla organisationens funk-
tionsduglighet och rAdgivningen i so-
cialforsdkringsfrAgor.

Pensionsskyddscentralen har for sin
deloch isamarbete med ovriga insti-
tutioner inom arbetspensionssyste-
met pA uppdrag av social- och hiilso-
vArdsministeriet fortsatt arbetet med
att sdkerstiilla arbetspensionsforsiik-
ringen under undantagsforhAllanden.
Under verksamhetsAret utreddes hur
en minimiverksamhetsnivA kan upp-
rdtthAllas. Pensionsskyddscentralen
deltog i forsiikri ngsbranschens bered-
skapsovning.

Kunden i centrum
tema for utbildningen

Utbildningen i mAlstyrning for chefs-
skiktet fortsatte. Sirskild vikt lades
vid hur man mdter resultat, kvalitet
och effektiv resursanvdndning. Ocks6
de s.k. sakkunniga tjdnstemiinnen
trdnades i mAlinriktat arbetssdtt.

RAdgivningspersonalen fi ck utbildning
i att informera om arbetsloshetsfor-
sdkring, beskattning, olycksfallsfor-
sdkring och folkpensionsbestdmmel-
ser nir formAnerna ansluter sig till
arbetspensionsfrAgor. PA kurserna i

kundbetjining liksom pA kurserna i

skriftlig framstdllning och korrespon-
dens betonades kunden i centrum-
temat.

I forberedelserna for 1994 Ars arbets-
pensionsreformer och EES ingick b6-
de grundkurser och fordjupningskur-
ser for olika personalgrupper. SprAk-
undervisningen for anstdllda som
skoter internationella kontakter och
kundbetjdning okade. Fem personer
tog forsikri ngsexamen.

Arbetsgemenskapens fu nktionsdug-
liohet var temat for kurser som ordna-
d6s for arbetsenheter och avdelnin-

gar. PA foreldsningar for hela perso-
nalen behandlades positivt tdnkande
och fordndring och m6lstyrning. P6
det Arliga seminariet for ledning och
personal behandlades sparAtgirder.

Det sammanlagda antalet externa och
interna utbildningsdagar var 2 255
eller 6,6 dagar per person.

Persona!

Antalet anstdllda minskade med over
tio procent, vilket till stor del berodde
pA att kreditforsdkringsavdelningen
bildade ett eget bolag. I slutet av Aret
var antalet anstiillda 340, vara 3 var
ti llfdl I i gt anstd I lda. Antalet ndrvara nde
var 326.

Over 60 procent av de anstdllda har
arbetat over 15 pA Pensionsskydds-
centralen. MedelAlderna har stigit till
43 Ar. Personalomsdttningen var 2,1
procent och med de personer som
flyttade till Garantia 8,3 procent.

Ett av personaladministrationens vik-
tigaste omrdden iir att uppriitthSlla de
anstdlldas arbetsform6ga. En del av
personalen som arbetat lSnge i huset
deltog i tidigrehabilitering och kondi-
tionsuppfoljning och i kursen Lev -
Verka - Utvecklas. lnom foretagshdl-
sovArden betonades forebyggande
foretagshdlsovArd.

Formerna for samarbetet fordndrades
i och med att personalens represen-
tation i Pensionsskyddscentralens
ledning och vid foretagsledningens
moten forstdrktes. Ett nytt lonesystem
som grundar sig pA podngsdttning av
arbetets svArighetsgrad blev fdrdigt,
men tilldmpningen av systemet flytta-
des fram till 1994.

Dataforvaltning

Koordineringen av och stod till de
olika registerprojekten var dataforvalt-
ningen frdmsta uppdrag under verk-
samhetsAret. Datatrafikens utveck-
lingsbehov utreddes bl.a. i samband
med forberedelserna for EES och de
forst forsoken med meddelandefor-
medling blev fdrdiga.

U nder verksamhetsAret preciserades
strukturerna i Pensionsskyddscent-
ralens eget databehandlingssystem
och ett grafiskt anviindargriinssnitt
godkdndes. Antalet arbetsstationer
okade och operativsystemet Windows
vann ytterligare terriing.

Det lokala datandtets niitstyrenheter
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och utskriftsenheter fick storre kapa-
citet. Arbetsstationsutrustningen och
centraldatorns sambruk vidareutveck-
lades med hjdlp av gemensamma til-
ldmpningar. I slutet av 6ret beslutades
om anskaffningen av ICL:s program
ToimistoTiimi

Kurser holls i Windows, projektarbete
och systemutbildning. Antalet kurs-
dagar var 495 och sammanlagt 450
personer deltog i kurserna.

lnterna tjdnster
Fungerande interna tjdnster dr en for-
utsdttning for en resultatrik verksam-
het. De interna administrativa tjdnster-
na effektiverades genom att man aktivt
sokte olika sritt att spara. SparAtgdrder
genomfordes bl.a. pii postenheten,
arkivet och stadservicen heten.

Pensionsskyddscentralens kontors-
hus ar byggt 1976. Under verksam-
hets6ret renoverades ca 4 000 kvm
av Pensionsskyddscentralens och
Tietokonepalvelus lokaler.

OcksA sdkerhetsfrAgorna uppmark-
sammades och passerkontrollsyste-
met utvecklades och datandtutrust-
ningen flyttades till specialbyggda
lokaler.
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Statistik
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Pensionsanstalternas verksamhet 1 993

APL KAPL KoPL SjPL FoPL LFoPL Totalt

Pensionsanstalter
Forsdkrade*
Pensioner

Nya pensioner

Premieinkomst*
Pensionsutgift
Ansvarsskuld'

Medelpension
Medelpension,
nya pensioner

'enligt uppskattning

m
m

31.12, m

31.12, mk/m6n

mk/m6n

1 653 1 479

'l 962 1214

31.12
31.12
31.12

1

160 000
229 000

1

70 000
50 000

14 700

25.mk
.mk
.mk

60
880 000
532 000

54 700

000
700
240

3 135

3 638

1

11 000
357

1

12 000
8 000

12
1 60 000
76 300

2 643

2949

116 574

64
1 250 000

996 000

16 400 94 100

86s

1 107

2 356

2 881

itj
itj
itj

21
't9

133

1 370
2 950

13 410

60
6

'150

210
362

1 530

3 680

4 212

7 700

1 920
2 400

860

640
2 370

110
27

149

200
800
300

Antal pension et 31 .12

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner
Fami
Total

ljepensione
t

453 000
209 000

60 000

1 989

199
161 000
883 000

1 990 1 991 1992 1 993

472 000
218 000

52 900
216

1 67 000
910 000

494 000
226 000
45 800

256
1 76 000
942 000

5'r2 000
230 000
41 900

281
185 000
969 000

530 000
232 000
41 100

328
192 000
996 000

Andringar i antalet pensioner, 1 000 st

Pensioner 31.12.1992
Nva oensioner
Oiergatt i Alderspension
Avslutade pensioner
Pensioner 31.12.1993

Pensionsutgiften, milj.mk

invalid-
pensioner

230
26

-17
-7

232

arbetsloshets-
pensioner

6lders-
pensioner

familje-
pensroner

185
15

-7
192

42 512
14
28

-24
530

totalt

-39
996

969
661

1

4

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner
Samtliga

o
3 010

23 900

8 380
1 700

11
3 320

26 370

13 850
8 760
1 720

13
3 460

27 800

1 989 1 990

7
2 610

20 860

1 991 1992 1 993

710
660
890

5
330
600

8
5
I

2
8

11
7
1

I 890
6 490
1 860

60129550
530
780

I alla siffror ingdr registrerat tilliiggspensionsskydd. I siffrorna ingdr inte generationsudxli-ng-spe7s!9ne_r, forlidspensioner fdr
frontveteranei ellerbvtriidelsepensioner. STcimanspensioner ingdr i siffrorna fdr 1991 , 1992 och 1993.
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Forvaltningsorgan

Representantskapet 1993 - 1994

Ordinarie medlemmar

Kanslichef Heikki S. von Hertzen,
ordforande
Avdelningschef Markku Lehto,
viceordforande

Representanter fdr arbetsgivarna

BergsrAdet Krister Ahlstrom
Verkstiillande direktor Markku Markkola

Verkstdllande direktor Tapani Kahri
Verkstdllande direktor Markus Tiitola
Direktor Stig-Erik Leiponen
Verkstdllande direktor Jarmo Pellikka

Representanter f1r arbetstagarna

Ordforanden Lauri lhalainen
Ordforanden Jarmo Lihteenmiiki
Ordforanden Jorma Kallio
Planeringssekreterare Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Pekka Porttila
Soclalsekreterare Veikko Simpanen
Ordforanden Voitto Ranne

Representanter fdr lantbruksfdretagarna

Minister Heikki Haavisto
Husmor Terttu Mielikiinen
Ordforanden Ola Rosendahl

Representanter for de 1vriga fdretagarna

Verkstdllande direktor Tapio Vasara
Foretagaren Markku Wuoti

Representanter fbr
pen sionsfdrsdkri ng sbol agen

Vice verkstdllande direktor
Asko Tanskanen
Verkstdllande direktor Asmo Kalpala
Verkstdllande direktor Kurt Ljungman

Representant for understddskassorna

Pensionskassedirektor Keijo Piskonen

Representant f,6r pensionsstiftelserna

Direktor Mikko lmmonen

Representant fdr fdrsdkringsmedicinen

Generaldirektor Jorma Rantanen

Ovriga medlemmar

Direktor Paula Kokkonen
Verkstdllande direktor Taisto Paatsila

Sekreterare

Bitr. avdelningschef Helena Tapio

Suppleanter

Admlnistrativ direktor Kari T. Ahonen

Verkstdllande direktor Matti L. Aho

Verkstdllande direktor Jukka Hdrmdld
Verkstdllande direktor Jaakko Rauramo
Koncernchef Georg Ehrnrooth
Direktor Seppo Riski
Ordforanden Erkki Hiidenkari
Direktor Harri Koulumies
Direktor Jarmo Sierla

Ordforanden Heikki Peltonen
Ordforanden Risto Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
Sekreterare Kalevi Vdisdnen
Organisationssekreterare Antti Helenius
Generalsekreterare Seppo Junttila
Verksamhetsledare Alari Kujala

Jordbrukaren Mauri Hurtig
Riksdagsledamot Raili Puhakka
Ordforanden Heikki Salokangas

Verkstiillande direktor Jukka Laulajainen
Vice verkstiillande direktor Tauno Jalonen

Vice verkstdllande direktor
Rauno Tienhaara
Vice verkstdllande direktor Heikki Varho
Vice verkstiillande direktor Jarkko Pajunen

Verkstdllande direktor Juhani Laine

Vicehdradshovding Erkki Berglund

AvdelningsforestAndare Vesa Vaaranen

Direktor Aulikki Kananoja
Verkstallande direktor Pentti Kostamo
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Styrelsen 1993 - 1994

Tf. avdelningschef Jorma PerAld,
ordfrirande (1.1 -31.1 2.1 993)
Verkstdllande direktor Kari Puro,
ordfrirande (1.1 -31 .1 2.1 994)
Verkstillande direktdr Juhani Kolehmainen,
viceordfcirande

Re pre se nta nte r f6 r a rbetsg ivam a

Direktrir Lasse Laatunen
Direktrir Pekka Merenheimo

Vice verkstdllande direktor Mauri Moren

Re p re se ntA nte r for a rbetstag am a

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Markku Toropainen
Ordforanden Esa Swanljung

Verkstdllande direktor Alft i Aurela
Verkstdllande direktor Kari Puro
(ordforande frAn 1.1.1994)
Verksamhetsledare Folke Bergstrom

Sekreterare

Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Revisorer

Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren
Verkstdllande direktor Mikko Leppdnen
Ekonomichef, GRM Mikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

Avdelningschef Johan Astrom
Socialpolitiske ombudsmannen
Markku Koponen
Vice verkstiillande direktor Risto Uski

Ekonomisekreterare Matti Viitanen
Miljosekreterare Markku Wallin
Ordforanden Matti Viljanen

Verkstiillande direktor Risto Kausto
Docent Timo Somer

Verkstdllande direktor Aarre Metso

Dipl.ekon. CGR, Peter lngstrom
Ekonomichef Marjut Lehtikari
Ekon.mag., GRM Arto Kuusiola
Ekon.mag., CGR Jaakko Talsi

Representant for lantbruksfdretagama

AvdelningsforestAndare Keijo Hyvonen Sektionschef Kaarina Knuuti

Re p re se nta nt fo r fdretag am a

VerkstAllande direktor Veli Saarenheimo Verkstdllande direktor Kari Heikkild

Oviga medlemmar
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Konsultativa kommissionen for invaliditetsdrenden

Vice verkstdllande direktdr
Seppo Pietilainen, ordfrirande
Avdelningschef Marjatta Sir6n,
viceordforande

Avdelningschef Pertti Tukia

Overliikare Sakari Tola
Specialistlakaren i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Specialistldkaren i inre medicin
Antti Sorva
Bitrddande overlSkare Jukka Kivekds
Docenten i psykiatri Martti Olkinuora

Bitrddande overliikare Kari Kaukinen
Docenten i ortopedi
och traumatologi Pertti Myllynen
SpecialistlAkaren i allmdn medicin och
foretagshdlsovArd Hannu Suutarinen
Forskningssekr. Kaija Kallinen
Sektionschef Kaarina Knuuti
Overinspektor Pentti Lehmijoki
Bitrddande direktor Erkki Sillanpea
Direktor Esko Vainionpdd
Pensionsdirektor Pentti Saarimiiki
ByrAchef Kalja Tolvanen
Ledande overldkare Hannu Hdrkonen

Fdredraganden

Marja Kallenautio
Pirjo Posti
Tuula Voutilainen

Foretagarnas delegation

Verkstdllande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Bitrddande avdelningschef Markku Sirvio,
viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson
Ombudsman Juhani Hopsu
Verkstdllande direktor Erkki Maasalo
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Verkstdllande direktor Jukka Laulajainen
Verksamhetsledare Atilla Samaletdin
Jurist Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Styrelseordforande Antti Piippo
Verkstdllande direktor Eero Ahola
Verkstillande direktor Tapio Vasara
Avdelningschef Tapio Karonen
Bitrddande direktor Hannu Rissanen
Vice verkstdllande direktor Alpo Mustonen
VerkstAllande direktor Kari Puustinen

Sekreterare

Projektchef Mikko Pellinen

Bitrddande avdelningschef Helena Tapio

Avdelningschef Pentti Koivistoinen
Specialistldkaren i arbetsmedicin och
friretagshilsovArd Vesa Vaaranen
Docent Henrik Nordman
Specialistldkaren i psykiatri
Antero Leppdvuori

ByrAchef lrmeli Backstrom
Specialistldkaren i ortopedi
Jarmo Vuorinen

Ombudsman Mikko Nyyssrild
Forskningssekreterare Mirja Jandrus
Vice verkstallande direktor Tauno Jalonen
Overinspektor Anja Lyra
Verkstillande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Bitrddande direktor Eeva Koskensyrjd
Foredragande Liisa Wennervirta
Pensionsdirektor Veijo Jalava

Trafikidkare Raimo Nikkanen
Projektchef Esa Mannisenmdki
ApoteksrAdet Matti Kannisto
Verkstdllande direktor Heikki Koistinen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo
Generalsekreterare Olli Tarkka
Organisationsledare Matti Rdisdnen
Avdelningschef Juhani Seppdld
Verkstdllande direktor Niilo Huttunen
Direktor Pertti Kajanne
Verksamhetsledare lsmo Ojala
Vice verkstillande direktor Rauno Tienhaara
Foretagsledare Ralf Joutsenahti
Verksamhetsledare Risto Heiskanen
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Samarbetsgruppernas medlemm ar 1994

Arbeta rskyddskom m ission en

Representanter f6r arbetsgivaren

Risto lsopahkala, arbetarskyddschef
Jouni Jokisalo
Seija Kausto

Representanter f6r arbetstagarna

Pirjo Koponen, arbetarskyddsfullmdktig
Bo Lundqvist, I vicefullmdktig
Ritva Hintikka, ll vicefullmAktig
Arja Laakso, ordinarie medlem
Mikko Pellinen, ordinarie medlem

Utbildningskommissionen

Representanter fdr arbetsgivaren

Marja-Liisa Punnonen, ordfrirande
Tapio Karsikas
Riitta-Liisa Lindstr<im
Heikki Poukka

Representanter f6r arbetstagama

Ritua Hintikka
Helena Kettunen
Anne Laine
Anna-Stina Saurdn

Anna Uusitupa, sekreterare
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Pensionsndmndens verksamhetsberdttelse 1993
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Pensionsndmnden dr forsta besvirs-
instans idrenden som gdllerden privata
sektorns arbetspensioner. Andring i

pensionsndmndens beslut soks hos for-
sdkringsdomstolen som 6r hogsta bes-
vdrsinstans i arbestpensionsirenden.

Pensionsndmnden bestAr av en heltids-
anstdlld ordforande och 23 ordinarie
medlemmar som har 20 Personliga
suppleanter. Medlemmarn innehar upp-
draget som bisyssla och utsesfortre Ar
i sdnder. I pensionsndmndens kansli
arbetade vid verksamhetsArets 29 hel-
tidsanstdllda personer.

Nv stadoanden om Densionsndmndens
aibete itfardades iggg. t 10- 20 b SS
APF som trddde i kraftden 1 november
stadgas om divisionernas samman-
siittning och beslutfdrhet samt forvalt-
ningsdivisionen som behandlar pen-
sionsndmndens administrativa dren-
den. PA grundval av de nya stadgande-
na gjorde pensionsndmnden upp en ny
arbetsordning, som social- och hdlso-
vArdsministeriet faststdllde efter att ha
hort Pensionsskyddscentralen.

Arenden som gdllde sokande av dn-
dring behandlades Ar 1993liksom tidi-
gare i fyra divisioner med sex med-
i-emmar var. Divisionerna sammantrdd-
de 1 85 96ngeroch avgjorde 1 5-60 bes-
vdr per sammantrdde.

Pensionsndmnde sammantrddde till
plenum tre gAnger underverksamhets-
6ret for att behandla adminstrativa
drenden.

Besvdr och avgoranden

Under verksamhets6ret inl6mnades
7171 besvdr till pensionsndmnden.

Antalet 5r det storsta under pensions-
ndmndens verksamhetstid. Antalet bes-
vdr okade med cirka 500 jdmfdrt med
foregAende Ar. I slutetav Aretvar2434
drenden anhingiga, vilket dr cirka 300
fler dn foregAende Ar

Ar 1993 avgjorde pensionsndmnden
7051 besvdr, vilket Ar 230 fler dn Aret
innan. Av avgorandena gillde4753 eller
liksom tidigare ndstan 70 procent be-
domning av arbetsformAgan. Av avgo-
randena gdllde 2572 traditionell inva-
lidpension och 217 8 individuell fortids-
pension.

Av de avgjorda drendena gdllde over
hdlften APL. Den nist storsta gruppen
avgdranden gdllde LFoPL och FoPL
(30 procent). Den minsta gruppen be_s-

tod av avgoranden som gdllde GeVPL
och KoPL (1 procent).

Andringar i pensions-
anstalternas beslut

Ar 1993 dndrade pensionsndmnden
10,5 procent av Srendena till den dn-
dringssokandes formAn. 7,9 procent
av Srendena Aterforvisades till pen-
sionsanstalten for ny behandling. I frAga
om drenden som gdllde bedomning av
arbestformAgan var dndri ngsprocenten
7,1 och Aterforvisningsprocenten 4,7.

Behandlingstid

Den genomsnittliga behandlingstide_n
var tiots det okade antalet besvdr
fortfarande fyra mAnader. For besvdr
som gillde bedomningen av arbets-
formAgan var den genomsnittliga be-
handlingstiden 3,7 mAnader.

BESVAR OCH
AVGORANDEN
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Helsingfors den 8 februari 1994

Timo Havu
Ordfdrande

Pirjo Akesson
Kanslichef
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Pensionsndmndens medlemmar

Presidiet

Vicehdradsh<ivding Timo Havu,
ordfrirande
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen,
viceordf6rande
Konsultativa tjanstemannen Veikko Liuksia,
viceordforande
Vicehdradshcivding Heikki T. HdmdlAinen,
viceordforande

Sakkunnigmedlemmar

ByrAchef Seppo Virtanen
Bitr5dande avdelningschef Matti Toiviainen
Med.o.kir.dr Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o.kir.dr Pentti Ristola

Representanter fdr arbetsgivarna

Vicehdradshrivding Jukka Ahtela
(ti[ 1.9.e3)
Vicehdradsh<ivding Markus Aimdld
(frAn 1.9.93)
Jur.kand. Johan Astrcim
Fil.mag. Markku Koponen
Vicehdradshovding Mikko Nyyssold

Representanter f6r arbetstagarna

Ordfciranden Jarmo Ldhteenmdki
L<inesekreterare Pentti Keurulainen
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Tf. avdelningsforestAndare Jukka Vainio
(ti[ 31 .3.93)
Socialsekreterare Veikko Simpanen
(frAn 3'l .3.93)

Representanter t6r lantbruksfdretagarna

Agronom Risto Artjoki
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtam6ki

Vicehdradsh<ivding Outi Antila-Rantanen
(ti[ 8.1 .93)
Agrolog Johannes ljas
(frAn 8.1 .93)

Representanter for fdretagarna

Organisationsdirektor Matti Rdisdnen

Vicehiradshdvding Risto Tuominen

Suppleanter

ByrAchef lrmeli Backstr<im
Fil.kand. Heikki Peltola
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Med.o.kir.dr llkka Torstila
Specialistldkaren i inre medicin Raine Jussila

Jur.kand. Tapio Kuikko
(ti[ 1.9.93)
Fil.kand. Pekka Piispanen
(frAn 1.9.93)
Vicehdradshovding Hannu Rautiainen
Vicehdradshovding Riitta Wdrn
Jur.kand. Timo Hoykinpuro

Socialsekreterare Markku Toropainen
Jurist Janne Metsdmdki
Arbetsldshetskassadirektor Seppo Niininen
Vicehdradshovding Raila Kangasperko
(tiil 31.3.93)
Vicehdradshovding Kai Libdck
(frAn 31.3.93)

Agronom Krister Salonen
Agrolog Tage Ginshom
Agrolog Johannes ljas
(tiil 8.1.93)
Vicehiradsh6vding Risto Airikkala
(fr6n 8.1 .93

Agronom Helinii Suominen

Jurist Katariina Heiskanen
(tiil 12.8.93)
Vicehdradshovding Mikael Soderlund
(frAn 12.3.93)
Vicehiiradshovding Kai Libdck
(ti1r31.3.93)
Jurist Pirjo Koivisto
(frin 31.3.93)
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Pensionsskyddscentralens pu bl i kationer

Undersokningar

Forss, Simo - Luoma-aho, Erkki- Ruuska, Tauno: Ajoissa kuntoon
Varhaiskuntoutuksen kokeilu toyeldkejdrjestelmdssd
Eliketurvakeskus. Tutkimuksia 1993:1. Helsinki 1993
(Forsok med tidigrehabilitering)
Salminen, Kari: Pension Schemes in the Making. A Comparative Study of
the Scandinavian Countries
The Central Pension Security lnstitute. Studies 1993:2. Helsinki 1993
Kannisto, Jarl: Ykstyisen sektorin tyourat ja eldkeprosentit vuonna 1990
Eldketurvakeskus. turkimuksia 1993:3. Helsinki 1993
(Arbetskarrisrer och pensionsprocenter inom den privata sektorn 1990)
Karisalmi, Seppo: Ennakkotietoja rekisteriotetutkimuksesta
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 993:4. Helsinki 1 993
(Forhandsuppgifter om undersokningen om registerutdrag)
Niemeld, Heikki- Salminen, Kari - Vanamo, Jussi:
Pensionssystemen i Norden - totalreform eller stegvis fornyelse
Pensionsskyddscentralen. Forskningar 1 993:5. Helsingfors 1 993

Oversikter

Kimmo Norrm6n'. Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen 1992
Katsauksia 1/1993 (19.2.1 993)
Reijo Laatunen: Katsaus vuoden 1992 eldketurvaan
Katsauksia 21 1993 ( 1 4.4. 1 993)
Reijo Laatunen: Vuoden 1993 eliikemenoennuste
Katsauksia 3/1 993 (23.6. 1 993)
Sinikka Laitinen: El6kkeistd ulkomailla
Katsauksia 411993 (1 6.12.1 993)

Statistik

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeisti
Neljiinnesvuositilasto
Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektori n tyoeldkejdrjestel mii n al ueti lasto
Tyoeidkemenotilasto alueittain (SVT Sosiaaliturva, i samarbete med
Statistikcentralen)
Tilasto Suomen eliikkeensaajista 1992. Statistik over pensionstagarna i

Finland. StatisticalYearbook of pensioners in Finland. (l samarbete med
Folkpensionsanstalten)
Taskutilasto/Fickstatistik/Pocket Statistics
Yritysten tyoelikemaksut

Broschyrer

Kdnn din arbestpensionffyoeldke tutuksi
Arbetstagarens pension/Tyontekijdn eldke
Foretagarens pensionA/rittdjdn el6ke
Arbetspension - din framtida tryggheUTyoeldkkeestd turvaa myos nuorelle
Rehabilitering ett bra alternativ/Kuntoutus on hyvd vaihtoehto (i samarbete
med social- och hdlsovArdsministeriet och Folkpensionsanstalten)
Ulkomaalaisen tyoeldke Suomessa/The Finnish Employee's pensions/
Renten fiir Arbeitnehmer in Finnland (finns dven pi ryska)
EES och den sociala tryggheten i Finland/ETA ja Suomen sosiaaliturva
lyhyesti/The EEA Agreement: lmplications for Finnish Social Security
(i samarbete med Social- och hdlsovArdsministeriet och Folkpensions-
anstalten)
Yrittdjdn sosiaaliturva (i samarbete med Foretagarnas Centralforbund)
Pensionerna i siffror/Eldkkeet numeroina

Tidskrifter

Tyoeldke 1 - 5
Arbetspension 1 - 2

36



Pensionsskyddscentra Iens reg ister

Syftet med registren

Arbetspensionsforsdkringen administration och nodvdndiga kontakter
till ovriga pensionssystemen.

Register och registeransvariga

Personregistret: sektionschef Tellervo Lehtinen
ArbetsforhA I land ereg istret: sektionschef Arja Laakso
Pensionsanordningsregistret: sektionschef Arja Laakso
HandlSggningsregistret: sektionschef Anneli Pohjola
Pensionsregistret: sektionschef Anneli Pohjola

Uppgiftskategorier

Personuppgifter (personregistret)
ArbetsftirhAllandeuppgifter (arbetsforhAllanderegistret)

APL-, SjPL-, KAPL-, KoPL-arbetsforhAllanden
LFoPL- och FoPl-verksamhet
befrielse frAn skyldig het att teckna foretaga rforsdkrin g
a rbetsloshetsu nderstodsdagar
SIPL-, KTAPL- och KyPl-anstillningar
anstdllningar pA Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
ATP-poing frAn Sverige
p6gAende utredningar

Pensionsuppgifter (pensionsregistret)

beslut om arbetspension
beslut om rehabiliteringspenning
uppgifter om beslut om folkpension

Pensionsanordningsuppgifter (pensionsanordningsregistret)

arbetsgivarnas pensionsforsdkringar
utredningar om arbetsgivare

Handldggningsuppg ifter (handl699ningsregistret)

anhAngiga pensionsansokningar
uppgifter om bilagor till pensionsansokningarna
besvdr som dr anhdngiga hos pensionsnimnden och forsdkringsdomstolen
besvdrsinstansernas beslut
forhandsanmdlningar och kvittning av invalidpension och individuell fortidspension
uppgifter om formAner enligt olycksfallsforsdkrings-,
trafikforsdkrings- och mil itdrskadelagen
uppgifter om primdrtid vid dagpenning enligt sjukforsdkringslagen
uppgifter om utredningar som 5r anhingiga vid Pensionsskyddscentralen
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Arbetspensionslagarna 1 993

LAG om dndring av lagen om pensions for arbetstagare (559/93)
LAG om dndrinfi av lalen om iension for arbetstagbre i kortvarila arbetsforhAllanden (560/93)_ - . - ^LAG om dndrin! av la[en om iension for vissa koistndrer och r6daktorer i arbetsforhAilande (561/93)
LAG om Sndring av lagen om pension for foretagare (562/93)
LAG om dndring av lagen om pension for foretagare (563/93)

Arbetspensionsreformen. Aldersgrdnsen for individuell fortidspension hojdes till 58 Ar. Villkoren for AterstAende
tid, forhandsbeslutets giltighetstid, niir pensionen borjar och reglerna for individuell fortidspension.och 

^
forvdrvsarbete dndrad6s. Delpension k'an utbetalas till hela beloppet under rehabiliteringstid-upp till ett Ar. Tiden
under vilken pension kan beviljas pA tidigare grunder forlSngdes fr6n ett 5r till tvA Ar. Villkor for
arbetsloshetdoension blev rdtt'till AterstAinddtid och forvdrvs-arbete under fem av de senaste femton Aren.
Aldersgrdnseh for deltidspension sdnktes till 58 6r. Automatisk avbrytande av arbetsforhA.llandet. Hogre
intjiniilgsprocent efter 6O Ars Aldern. Alderspension utan AterstAende tid. Fler formAnerforldnger
efterka6ristiden. Andringar i beriikningen av den pensionsgrundande lonen och samordningsg_runden. 

..

Arbetsloshetstilldgget dn-drades till arb-etspensionstilldgg. Ahtalet form6ner som berdttigar till tilldgget utokades.
Stadgandena om garanterat arbete flyttades til I arbetspension lagarna.
Lagarna tridde i kraft 1 .1.1994.
PSC:s cirkulSr A 33/93

LAG om Sndring av lagen om pension for arbetstagare (979/93)
LAG om dndrin! av lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden (98ql93)
LAG om dndrin! av 7 $ lagen bm pension for vissa-konstndrer och redaktorer i arbetsforhAllande (981/93)
LAG om Sndring av 9 och-17 $$ lagen om pension for foretagare-(982/93)
LAG om dndrin! av 10 och 1O $5 tagen om pensionfo-r_lantbruksforetagare (983/93)
LAG om Sndring av lagen om pensionsstiftelser (984/93)
Pensionsskyddscentralens kred itforsdkri n gsverksam het avvecklades'
Lagarna trddde i kraft 1 .1.1994.
PSC:s cirkuldr A 56/93

n om pension for arbetstagare (1467193)
n om iension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden^(1469/9.q)-^^.^^.
n om iension for vissa konstniirer och redaktorer i arbetsforhAllande (1469/93)
den pensionsgrundande inkomsten vid arbete utomlands.
.1.1994

LAG om dndring av lagen om pension for arbetstagare (1544193)
LAG om dndrin! av 1 5ch 7 g$ lagen om pension f6rarb_etstagaie i.kortvariga arbetsfo-rhAllanden (1545/93.) .^^.
LAG om dndrin! av ikrafttrdd-dlseltadganbet i lagen om dndring av lagen om pension for arbetstagare (1546/93)
LAG om 6ndrin! av ikrafttriidelsestadlandet i lagen om dndring av lagen om pension for arbetstagare i

kortvariga arbetstforhAl la nden (1 547 193)

Av arbetsmarknadsstodet forliinger hogst 180 dagar efterkarenstiden och tillsammans med
arbetsloshetsdagpenningsdagaria hogtt 500 dag-a1. Aven grunddagpenningstqgafg som fyllt 55 A.r.innan,500
grunddagpennin!'sdagar-tornltit behAl-ler ritten tiil AterstAende tid, om de.har.rdtt.till.AterstAende tid niir den
iorsta till"iiggsdagtn b6rjar. Arbetslosa som har fyllt 55 6r och som hade rdtt till utbildning.sstod. enligt,lagen om
arUetst<raf,ipotiti"rsf vux6nutbildning niir de nya siadgandena om arbetsloshetspension trddde i kraft har ocksA
rdtt till arbetsloshetspension enligt de gamla stadgandena.
Lagarna trddde i kraft 1.1 .1994.
PSC:s cirkulSr 42194

LAG om dndring av lage
LAG om tindring av lage
LAG om dndring av lage
Pensionsforsdkring och
Lagarna trdddde i kraft 1

PSC:s cirkuldr A71193
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Lon och index i pensionsskyddet

Syftet med arbetspensionen 5r att
sdkra ungefdr den tidigare konsum-
tionsnivAn. Den pensionsgrundande
lonen beskriver den arbetsinkomst
som stod for den tidigare konsum-
tionsnivAn.

Modellen till APL-pensionen togs frAn
statens pension som baserade sig pA
arbetskarridrens slutlon. Eftersom det
inom den privata sektorn drvanligt att
arbetstagarna byter jobb och man ville
att den intjdnade pensionen skulle
bevaras orord, ansAgs inte slutlonen
for hela arbetskarridren vara en bra
losning. Till pensionsgrundande lon
valdes ddrfor anstdllningens slutlon.
Utredningar visar att lonen ocksA inom
den privata sektorn liksom inom den
offentliga i allmdnhet stiger med
Aldern. Det finns ocksA undantagsfall,
men for dem finns det sdrskilda
bestimmelser iAPL. Sedan ett par Ar
tillSmpas arbetspensionslagarnas
principer ocksA inom den offentliga
sektorn.

For KAPL-branscherna lSmpade sig
inte APL:s teknik att berdkna den pen-
sionsgrundande lonen, bl.a. eftersom
det skulle ha varit en onodigt tung
metod att teckna och avsluta forsdk-
ringen vid varje kortanstdllning. Ddrfor
utvecklades en annan modellfor bran-
scherna med korttidsanstillningar.
Den pensionsgrundande KAPL-lonen
dr medeltalet av den forsdkrades
samtliga med index justerade loner.
Medellonen bestdmmer ocksA jord-
brukarnas och foretagarnas pension.
Metoden dr ocksA ett hinder mot fusk.

Under de senaste Arens ekonomiska
kris har kritiken mot den pensions-
grundande APl-lonen skdrpts. Or-
saken dr antagligen mojligheten till
inbesparingar om APL-lonen be-rdk-
nas pA samma siitt som KAPL-lonen.
Slutlonemodellen har visserligen kriti-
serats tidigare pA grund av vissa
egenskaper som den har.

lndelningen av arbetskarridren i an-
stdllningar kan t.ex. piverka arbets-
pensionens storlek. I vissa undan-
tagsfall gAr det att manipulera inkoms-
terna och foljaktligen ocksA pensio-
nen. NAgot som dr betydelse-lost med
tanke pA vad som borde vara syftet
med den pensionsgrundande lonen
och i sista hand arbetspensionen.

Ndr det gdller det lagstadgade pen-
sionsskyddet 5r kravet pA riittvisa en
viktig synpunkt. Arbetstagarnas egen-
avgift dr en ny komponent som ytter-
ligare synliggjort kravet pA ett rdttvist
rdknesdtt. Med vanlig rdttsuppfatt-

ning dr det inte mojligt att forstA att tvA
personer kan fA olika pension trots att
de betalat lika mycket i avgifter. Me-
dellonen anses vara en rdttvisare
grund for pensionen och den pAverkas
inte heller av att karridren delas in i

anstdllningar.

En vanlig uppfattning Ar att anstdllnin-
garna kommer att bli kortare och in-
komstutvecklingen ojdmnare i fram-
tiden.

lnternationellt sett 5r medellonemo-
dellen ndstan regel.

Den pensionsgrundande lonen som
utvecklades for undantagsfall dr ocksA
en stark konkurrent till APL-lonen. I

APL-, StPL- och KTAPL-branscherna
5r den tekniskt mojligt att genomfora
pA sA sdtt att anstdllningens medellon
bestdmmer pensionen.

Tillsvidare har det inte avgjorts hur
problemen i anslutning till medellonen
skall losas - det finns alltsA vissa
problem ocksA hiir.

Valet mellan de tvA modellerna borde
styras av vilka egenskaper den pen-
sionsgrudande lonen och isista hand
pensionen borde ha.

En overgAng till medellonemodellen
innebdr stora iindringar for mAnga
forsdkrades pensioner, och i allmiin-
het iirverkan sdnkande. Andringen dr
A andra sidan i hog grad beroende av
vilket index som kommer atttilldmpas.
Modellen med medellon 5r mindre
individuell niir en storre del 6n tidigare
av arbetspensionen bestAr av index-
justeringar.

Pensionernas justeringsindex dr en
annan central reglerare av arbets-
pensionens niv6. Nir det giiller ar-
betspensionerna skoter ett och sam-
ma index numera tre uppdrag. Med
hjdlp av APl-index blir inkomsterna
frAn olika tider sinsemellan jdmfor-
bara, sdkras v6rdet pA den intjdnade
pensionsrtitten och dessutom vdrdet
pA den pension som utbetalas. Van-
ligen dr det endast den sista uppgiften
som man kommer ihAg.

I dag framstiills mAnga krav pA att
APL-|ndex skall dndras. Bl.a. att
arbetspensionsindex och folkpen-
sionsindex borde vara ett och samma,
att indexen bdttre borde kunna an-
passas till ekonomiska konjunkturer,
att egenavgiftens inverkan pA index
borde faststiillas och att eftersliipande
index borde slopas. Alla dr inte heller
ense om att lonenivAindex iir bdst.

Att det finns skilda index for folkpen-
sioner och arbetspensioner beror pA
pensionernas olika uppgifter och i det
avseendet 5r de fortfarande befoga-
de. I folkpensionerna siikras prissteg-
ringen och utgAngspunkten dr att
eventuella nivAdndringar sker genom
siirskilda beslut. Arbetspensionerna
forbdttras i regel inte under pensions-
tiden. En vdsentlig del av pensions-
skyddet har varit att arbetspensionen
Atminstone i n6gon m6n foljer lone-
nivAns utveckling.

Underden ekonomska krisen harAPL-
index varit form6nligt for pensioniirer-
na. Trots de dAliga tiderna har loneni-
vAindex stigit, eftersom de arbetslo-
sas inkomster inte hor till lonenivA-
index. APL-indexets eftersldpning led-
de under de forsta krisAren till hoga
j usteringsprocenter. PA motsvarande
siitt underdimensioneras indexjuste-
ringarna under hogkonjukturer.

For tvA Artionden sedan i borjan av
7O-talet orsakade APL-index en sned-
vridning i pensionsnivAn, siirskilt inom
den offentliga sektorn dA den d6va-
rande solidariska lonepolitiken brom-
sade loneutvecklingen. Det korrige-
rades i och med den centraliserade
inkomstpolitiska uppgorelsen 1974
och inforandet av dagens APL-index.

Hosten 1992 kom parterna i den in-
komstpolitiska uppgorelsen overens
om att syftet med arbetstagarnas
pensionsavgift inte dr att iindra p6
forhAllandet mellan pension och for-
viirvsinkomst. Avgiften dr permanent,
men en permanent losnipg pA index-
frAgan finns dnnu inte. Ar 1993 och
1994 har beslutet gdllt ett Ar itaget.

Om den nuvarande situationen forblir
ofordndrad lederdettill attde lopande
pensionerna forvrdngs bAde i for-
hAllande till aktivtidens inkomstnivA
och i forhAllande till nya pensioner.
Bdgge pAverkas permanent av ar-
betstagarnas pensionsavgift. For att
hindra en sned utveckling borde en
motsvarande dndring ocksA goras ndr
det gdller justeringen av lopande
pensioner. Samtidigt fAr egenavgiften
en sista finputs. Hdr kan arbetsgivarna
igen fA ett bevis pA att de forsdkrade
kdnner sitt ekonomiska ansvar for det
pensionsskydd som de vill ha.

Markku Hdnninen
Pensionsskyddscentralens

planeringsdirektor
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