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Pensionsskyddscentralens ord narie verksa
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1

m

het

993

1994

Fordndring i %

Pensionsanstalternas
kostnadsandelar, Mmk

123,8

122,6

130,7

+$

Forvaltningskostnadel Mmk

108,6

106,4

109,4

+3

Loner, arvoden och
lonebikostnader, Mmk

58,3

59,5

62,7

+5

ADB-kostnader, Mmk

22,3

20,6

21,4

+4

379

340

335

-1
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Arbetspensionsskyddet 1 994

Pensionsutgiften
lvlrd.mk
30
25

Vid Arets slut var antalet arbetspensioner inom den privata sektorn
1 022 000. Pensionsutgiften for dessa pensioner uppgick till 29,1 miljarder mark. ljdmforelse med foregAen-

klart oh6llbara med tanke pA de moraliska aspekterna. Ddrfor vdcker det
forundran att det i samband med den
s.k. generationsdebatten pA allvar har
f6reslagits att de yngre generationer-

irokade utgiften med 1,3 miljarder

nas borda ldttar om det lagstadgade
arbetspensionsskyddet slopas.

de

mark, vilket innebdr en realokning pA
3,5 procent.

20
15

lnom den offentliga sektorn var arbetspensionsutgiften 19,4 miljarder

10

5

Privata
sektorn

I

rsg+

Offentliga

sektorn

I

Folk-

pensioner

tgga

mark. Det betyder att den sammanlagda arbetspensionsutgiften i Finland 1994 var 48,5 miljarder mark.

skyddet skulle leda till att dagens yngre Arsklasser blir tvungna att bAde finansiera lopande pensioner och spara for sina egna pensioner med pre-

Premieinkomsten inom den privata
sektorn var 28,0 miljarder mark, niir

ras borda verkligen blir ohillbart tung.

den Aret innan var 25,2 miliarder
mark. PA intdktsidan finns ocks6 3,8
miljarder mark som Centralkassan for
arbetsldshetskassorna betalade for
tiickande av kostnaderna for arbetsloshetstilldggen. Arbetspensionssystemets ansvarsskuld, dvs. kapitalet i

fonderna uppgick vid Arets slut till

Premieinkomsten

159,7 miljarder mark.

Mrd.mk
25

De ovan relaterade siffroma visar att
arbetspensionsskyddet under de tre
senaste Artiondena har blivit en betydande faKor i vAr samhdllsekonomi.

20

Samtidigt dr arbetspensionsskyddet
en av de centrala variablerna, som,
vilket inte skallforglommas, bAde pA
gott och pi ont formar samhdllsekonomins utveckling.

15
10

5

Detta 5r en total illusion. Slopandet
av det lagstadgade arbetspensions-

mier som dr niistan lika stora som
dagens premier. Det betyder att dePensionsskyddet mAste utvecklas pi
lAng siK. I Kari Puros arbetsgrupper
bereddes under 1994 indringar som
innebdr aft hojningstrycket pA arbetspensionspremierna ldttar betydligt. Av
de aktuella indringarna dr sdrskilt indexfrAgan bAde viktig och svAr och
till och med en filosofisk utmaning.
En vdldig mekanism som arbetspensionssystemet, som dr avsett att vara
permanent, borde innehAlla automa-

tiskt sjdlvkorrigerande element. En
skickligt konstruerad indexbindning
av pensionerna dr ett sAdant sjdlvkor-

rigerande element. Det dr ytterligare
en orsak till att det verkligen lonar sig

att bygga den kommande reformen
pA grundliga forberedelser.

APL -IKAPL F6PL LFOPL SJPL

KoPL

I

tgg+
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Arbetspensionspremierna minskar
oundvikligen den sysselsatta befolkningens konsumtionsmojligheter.

Pensionspremierna beaktas ocksA
ndr skattenivAn riknas ut, vare sig vi
vill det eller inte. I sjiiva verket borde

endast hilften av premierna ingA i
skattegraden - dA skulle den ocksA

vara tillforlitligare i intemationella jiimforelser.

Ndr det blir allt vanligare med mindre
stabila anstdllningsforhAllanden, leder

reglerna for hur den pensionsgrundande APl-lonen skall rdknas ut till
allt fler slumpm6ssiga resultat. Ockdenna frAga mAste losas pA ett siitt
som tillfredsstiil ler bAde arbetsgivare
sA

och arbetstagare.

Vid utgAngen av Ar 1993 upphorde
Men man mAste ocks6 kraftigt beto-

na att over en miljon arbetspensionstagare utgor en stabiliserande
faktor i samhiillsekonomin. Deras
konsumtion och ocks6 deras 6kade
behov av service i framtiden upprdtthAller en jdmn efterfr6gan och skapar arbetsplatser.
Aven rent samhtillsekonomiskt sett 6r
det odesdigert att genomfora plotsliga forsdmringar av pensionerna och
dndringar som sdnker pensionstagarnas konsumtion. SAdana dndringar iir
2

Pensionsskyddscentralen att bed riva
kreditforsikring. Ansvaret for skotseln
av det beflntliga forsikringsbestAndet
och upplosningen av det fore slutet
av Ar 2005 har genom avtal 6verforts
till Forsdkringsaktiebolaget Garantia.
Pensionsskyddscentralen ansvarar
dock for den del av kreditforsikringens ersdttningsutgift som Garantias
premieintikter inte tdcker. Denna
summa har Pensionsskyddscentralen ritt att uppbira av arbetsgivarna
som betalar arbetspensionspremier.

Foretagens betalningsproblem fortsatte under 1994. Derfor var ocksA
Garantias ersiittningsutgift 875 miljo-

ner mark och oversteg klart premieinkomsten. Aven omtet under Aret
uppbars 445 miljoner mark till kreditforsdkringen i samband med arbetspensionspremierna, vdxte beloppet
som dr pA Pensionsskyddscentralens
ansvar och som belastar arbetspensionspremierna frAn 1 216 miljoner
mark vid slutet av 1993 till 1 421 mil
joner mark.

Anda sedan verksamheten inleddes
har Pensionsskyddscentralen kopt
huvuddelen av datatjdnsterna

'lietokonepalvelu

frin Oy

Ab. Bolagets kund-

krets har krympt under Arens lopp och
konkurrenskraften borjade forsdmras
orovdckande. Ddrfor forhandlades det
intensivt om utvidgat samarbete under verksamhetsAret.
Efter de m6ngskiftande forhandlingarna kom man fram till att Oy Tietokonepalvelu Ab och det andra centrala
dataforetaget inom arbetspensions-

sektorn, ElSkesysteemi Oy, avst6r

fr6n

driftsfunktionen

och

fortsdtter

som utvecklingsbolag. For att fortsdtta datadriften grundades ett nytt bolag, Octel Oy, som med ett undantag
anlitas av bolagens tidigare kunder.

Genom koncentration och sanering
gjordes verksamheten konkurrenskraftig. Atgarden ledde oundvikligen
till uppsdgningar i dataforetagen.
I och med overlAtelsen av kreditforsdkringen har Pensionsskyddscentralens verksamhetsomrAde blivit smalare och antalet anstdllda har minskat. Med den minskade persdnalen
har arbetet for vArt pensionsskydds

bdsta fortsatt, och jag v6gar pAst6,
med dnnu storre iver dn tidigare.

Jag vill framfora mitt tack till Pensionsskyddscentralens samarbetspartner och forvaltningsorgan for gott
samarbete och visat fortroende. Mina

medarbetare tackar jag for ett framgAngsrikt arbetsAr.

Matti Uimonen

Styrelsens berdttelse om
Pensionsskyddscentralens verksamhet 1994
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Anstdllda
Antal
400

1994 var det sista Aret i styrelsens
treAriga verksamhetsperiod. Ordforande f6r styrelsen var verkstdllande
direktor Kari Puro, som utniimndes
genom social- och hdlsovArdsministeriets beslut 22.12.1993. Styrelsen
sammantrddde 18 gAnger underverksamhetsAret.

Pensionsskyddscentralens kred itforsdkringsbestAnd overldts i borjan av
Aret till Forsdkringsaktiebolaget Garantia. Atgarderna som denna dndring foranledde behandlades pA styrelsens sammantriden flera gAnger
ocksA under verksamhetsAret. Andra
dmnen var bl.a. forslaget till ny pensionsstiftelselag, anpassningen av
forsdkringsbolagslagstiftningen till
tredje livforsdkringsdirektivet, arbetsgivarens socialsskyddsavgift och arbetsloshetspensionen. Foljderna av

batten pA fi nansieringsmojlighetema

for pensionsskyddet.

skyddscentralen fortfarande 6r del-

6gare i, tillhandah6ller utvecklingstjdnster ocksA i fortsdftningen.

Pensionsskyddscentralens verksamhet bestAr av att producera tjdnster
inom arbetspensionssystemet. Till
dessa h6r utvecklingen av arbetspensionsskyddet, forskning, statistikforing

och information, overvakning av att
de forsdkrades pensionsskydd fullfoljs samt upprdtth6llande och ut-

4

des for arbetsgivare som hade forsummat sin f6rsdkringsskyldighet var

16,6 miljoner mark. Aret innan var
denna kostnad 13,0 miljoner mark.
PA anldggningstillgAngarna gjordes
maximiavskrivningar enligt niiringsskattelagen for sammanlagt 4,7 miljoner mark.

sionsskyddscentralens egen verk-

Tietokonepalvelu, som Pensions-

1990 1991 1992 1993 1994

sionsskyddscentralens kostnader
for pensionsforsdkringar som teckna-

tonationalprodukten forde fortsittningsvis in ocksA den offentliga de-

tiebolag som fick namnet Octel Oy.

100

Forvaltningskostnadema uppgick under verksamhetsAret till 109,4 miljonermark. Okningen ijdmforelse med
foregAende Ar iir 2,8 procent. Lonerna och lonebikostnaderna uppgick till
62,7 miljoner mark och ADB-kostnaderna till 21,4 miljoner mark. Pen-

Utgifterna for verksamheten tdcktes
med de kostnadsandelar som upp-

slogs Oy EldkesysteemiAb:s och Oy
T'ietokonepalvelu Ab:s driftsverksamhet. For dndamAlet grundades ett ak-

200

centralregister.

den svAra ekonomiska krisen, bl.a. de
sociala utgiftemas hoga andelav brut-

Under verksamhetsAret samman-

300

veckling arbetspensionssystemets

btirs av pensionsanstaltema. For Pen-

samhet uppbars 114,0 miljoner mark.
Beloppet dr 4,5 miljoner mindre dn

foregAende 6r. Dessutom uppbars
445,3 miljoner mark av pensionsanstalterna for tdckande av forlusterna
som foranleddes av forsdkringsbestAndet som overfordes till Garantia,
samt 23,7 miljoner mark till kopet av
aktier i Garantia. Eftersom kostnaderna for forsdkringsbestAnd etvar 67 4,2

miljoner mark under verksamhetsAret, var redovisningsperiodens underskott for det overforda forsdkringsbestAndet 228,2 miljoner mark. Det
utestAende beloppet for tdckande av
forlustema som foranlefts av det over-

forda forsikringsbestAndet dr sammanlagt 1 445 miljoner mark i bokslutet. Dessutom har 94,8 miljoner
mark av inkopspriset for aktierna i
Garantia inte inkasserats.

Personal
Vid utg6ngen av 6ret hade Pensionsskyddscentralen 335 anstdllda.

Aret innan var antalet 340. I antalet
anstdllda ingAr de personer som var
pA moderskapsledighet vid Arsskiftet.

Representantskapets, styrelsens och

verkstdllande direktorens loner och
arvoden uppgick till 1 078 988 mark.
Ovriga loner och arvoden uppgick till
sammanlagt 51 867 253 mark.

Pensionsskyddscentralens styrelse 1 995-97. sittande frdn vdnster Markku
Soruari (vice ordfdrande), Kari Puro (ordforande), Kaija Kattinen och Matti
Uimonen, Pensionsskyddscentralens VD. I bakre raden frdn vdnster Seppo
tilattila, Pekka Merenheimo, Folke Bergstrom, Lasse Laatunen, Keijo Hyvonen,
Mauri Moren, Kari Heikkilii ja Paavo Pitkdnen. (Esa swanljung och tvtai*xu
Toropainen finns inte med pd bilden)
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Resultatrdkning - ordinarie verksamhet

1.1- 31.12.1994

1 000 mk

1.1- 31.12.1993

lntdkter av verksamheten
Kostnadsandelar
frAn pensionsanstalterna
Pensionsanordningskostnader enligt 15 S APL

130.650

122.633

-

- 16.s6s

F6rvaltn

i

n

gs

36.509

86.124

114.08s

kostnader

Loner och arvoden

Lonebikostnader
Ovriga forvaltningskostnader

-

46.311

16.357

46.770

Avskrivningar pA
anliggningstillgAngar

- 109.438

-

44.300
15.228
46.895

- 4.730

- 106.423

4.689

Ovriga intdkter och kostnader
Hyresintikter
Rinteintdkter
Pensionsndmnden

Rintekostnader

s3
3.798
9.1

7.850

4.169

-8.784

3.235
- 3.1s2

8.693

4.258
2.770

Ftirdndringar i reserveringarna
Kreditforlustreserv

Rikenskapsperiodens resultat

6

23.500
0

0

Resu ltatrdkn i ng for kred itfordkringsverksamheten

1.1-3',,.12.1994

1 000 mk

1.1- 31.12.1993

Premieinkomst

252.026

Kreditftirluster pA
premiefordringar

-

Placeringsverksamhet
lntdkter
Kostnader

45.092
- 20.465

Fririndringar i premiereserv
BestAndsoverforingens andel

447.841
447.841

27.480

24.627
7.1 83

lntikter frin f<irsdkri ngsrtirelse

256.356

Ersdttningskostnader
Utbetalda ersdttningar
Fordndring i ersiittningsansvar
Best6ndsoverforingens
Ftirsdkri

n

- 531.383
- 554.343

1.062.46;
- 1.062.464

- 1.085.726

gsrtirelsens tdckn i ngsbidrag

Aterftirsdkrarnas andel

i

Premieinkomsten
Fordndringen i
premieansvaret
BestAndsoverfori n gens andel

Utbetalda ersdttningar
Fordndringen i ersdttningsansvaret
Best6 ndsoverforingens andel
Egen andel av ftirsikri

n

829.370

1

902

1

902

-

37.287
34.477
34.487

29.790

33.427
33.427

7.487

gsrtirelsens tdckn i ng

B36.Bs7

Rorelsekostnader
Loner och arvoden
Lonebikostnader
Ovriga rorelsekostnader

6 029

2.092
4.845

Driftsbidrag

849.823

Avskrivningar pi anliggningstillgingar

449

Rtirelseunderskott
Ovriga intikter
Kostnadsandelar
frAn pensionsanstalterna
Ovriga intdkter

12.966

850.272

445.341

399.1 45

35

445.376

6vriga.kostnader
Overskadeskydd
Riintekostnader
Ovriga finansieringskostnader

579.560
91.207

3.452

674.219

Direkta skatter

Rikenskapsperiodens underskott

181

-

228.843

450.946
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Balansrdkning

Aktiva
1 000 mk

Finansieringstillgingar
Kassa och banktillgodohavanden

Fordran TKK*
Skuld till
Pensionsanstalterna

Ovriga transitoriska fordringar
Ovriga finansieringstillgAngar

1.910
184.431

677
6.791

Kortfristiga placeringar
Av 6terforsdkringsrorelsen
foranledda fordringar
Premieansvar
Ersdttningsansvar
Ovriga fordringar
Transitoriska fordringar
Premier
Rdntor
Kostnadsandelar
ordinarie verksamhet
Kostnadsandelar
kreditforsiikring

31.12.1993

31.12.1994

1.902
33.427
3.385

38.714

10.485

4.201
44

4.846

18.157
49 .800
49 .800

5.697

8.169

27 .701

23.898
945

18

32.311

252.774

Placeringstillgingar

10.419
30.805
8.310

Skuldebrevsfordringar

Masskuldebrevslin
Aktier i fastighetsbolag
Ovriga placeringstillgAngar
Placeringscertifikat

13.000

62.534

Anliggningstillgingar
Aktier och andelar
Aktier i fastigltetsbolag
Fastigheter
lnventarier
Ovriga anliggningstillgAngar

123.469

3.714
24.899
8.361

8

25.978
9.331

376

444

160.819

158.172

__1_99,1_10

*) Centralke,ssan for arbetsloshetskassorna

118.705
3.714

473.480

Passiva
1 000 mk

31.12.1993

31.12.1994

Frdmmande kapita!
Skulder av Aterforsdkringsrorelse

1.663

Aterforsdkringspremier

Transitoriska skulder
Premieforskott
Ovriga

transitoriska skulder

3

23.847

23.847

Ovriga skulder
Kortfristiga lAn
LAngfristiga lAn

Utjdmningsandelar
for pensionskostnader

26.683

150.000
1.588.504

1.s90.255

1.751

Forsdkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar
Ersdttningsansvar

661

150.661

447.842
1.062.464
1.614.102

Eget kapita!
Aktiefond

26.686

1510.306
1.689.316

23.707

Kreditforsikringsverksamhetens resultat
Underskott frAn foregAende

rdkenskapsperiod
Rdkenskapsperiodens
underskott

- 1.215.836
- 228.843

764.890

-

1.420.972
193.130

450.946

- 1 .215.836
473.480
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Bokslutsbilagor

Anldggningstillgingar - aktier och andelar, 1 000 mk
Antal

Aktiernas
andel i %

Nominelltvdrde

Bokforingsviirde

Aktier och andelar
Octel Oy
Oy Tietokonepalvelu Ab
Forsikringsaktiebolaget
Garantia

1s.000
241
28.800

15
40,2

48

1.500
241
28.800

3.000
1.780

118.534

Aktiernas och fastigheternas beskattningsvdrden, 1 000 mk
1994

Bokf6rings-

virde

1

Beskattningsvdrde

993

Bokforingsviirde

Beskattningsvdrde

Anldggningstillgingar
Aktier och andelar
Aktier
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter

325

123.144
3.714
24.899

497

314

3.178
97.439

3.714

3.129

25.977

98.627

Helsingfors den 29 mars 1995

Kari Puro

Folke Bergstrom

Kari Heikkild

Keijo Hyvonen

Kaija Kallinen

Lasse Laatunen

Seppo Mattila

Pekka Merenheimo

Mauri Moren

Paavo Pitkdnen

Esa Swanljung

Markku Toropainen

Matti Uimonen
Verkstdllande direktor
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700

118.391

Revisionsberdttelse

Till representantskapets vArmote

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokslut, bokforing och
forvaltning for rdkenskaps6ret 1.1 - 31.12.1994. Bokslutet, som avgetts av styrelsen och verkstiillande direktoren, omfattar verksamhetsberdttelsen, ordinarie verksamhetens och kred itforsdkringsverksamhetens resultatriikningar samt balansrdkningen och bilageuppgifterna. Efter slutfort uppdrag meddelar vi foljande.

Undertecknad Folke Tegengren har under rikenskapsAret ombesorjt overvakningsrevisionen av Pensionsskyddscentralen och vi har
tagit del av revisionsberdttelsen av den 24 mars 1995. Granskningen har utforts i enlighet med god revisionssed. Vi har granskat bokforingen, redovisningsprinciperna och bokslutsinnehAllet dvensom
presentationen i sidan omfattning att vi fAtt bekriiftelse pA att bokslutet inte innehAller vdsentliga fel eller brister. Vid vAr granskning av
forvaltningen har vi tagit stdllning till huruvida styrelsens medlemmar och verkstdllande direktoren handlat i enlighet med stadgandena i reglementet for Pensionsskyddscentralen som faststdllts med
stod av lagen om pension for arbetstagare.
Bokslutet dr uppgjort ienlighet med bokforingslagen och ovriga stadganden och bestiimmelser som reglerar uppgorandet av bokslut.
Bokslutet ger riktiga och tillrdckliga uppgifter om resultatet av Pensionsskyddscentralens verksamhet och dess ekonomiska stdllning
pA det sitt som avses i bokforingslagen. Bokslutet kan faststiillas
och styrelsen samt verkstdllande direktoren kan beviljas ansvarsfrihet for den av oss granskade rdkenskapsperioden. Underskottet
enligt balansriikningen 1.444.679.229,33 mark kommer att tdckas
genom en tilldggspremie som uppbiirs av arbetsgivarna i samband
med arbetspensionspremien i enlighet med stadgandena i 13 a $

APL.

Helsingfors den 11 april 1995
Mikko Leppdnen, GRM

Mikko Paiho, GRM

Jaakko Pohtio, CGR

Folke Tegengren, CGR
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Uppgifter om Pensionsskyddscentralens veksamhet

Arbetsloshetstilldgg till icke
pensionerade personer
31.12.1993

lnrikting pA framtiden
Utmdrkande for utvecklingen av Pen-

100

sionsskyddscentralens verksamhet
under 1994 var att beakta kundernas forviintningar och behov. Sdrskilt pensionsanstalternas Asikter

80

och intervjuer. Synpunkter pA Pen-

1000 personer

120

kartlades med hjdlp av forfrAgningar
sionsskyddscentralens uppgifter och

60

roll i pensionssystemt ventilerades
ocksA pA moten med pensionsanstalternas ledning. Pensionsanstalter-

40

nas synpunkter har ocksA

20

i hogre

grad iin tidigare pAverkat beslut som

20-29 30-39 40-49

I

rrlan I

50-59

60-

Ader
Kvinnor

fattades under Aret.
OcksA kostnadsmedvetenhet och en
effektivering med hjilp av ny teknik,

fomyade rutiner och kritisk utvirdering av behovet av tjinster och kost-

Nya pensionstagare 61 1993
anstdllningstider
-och
Aterstiende tid
Ar

40

naderna for dessa var utmdrkande
for verksamhetsAret. Sdrskilt i frAga
om intema tjdnster ledde analyserna till betydande inbesparingar.

Nyckelomriden
styr verksamheten
For tredje Aret var modellen for verksamheten mAlstyming som baserar
sig pA en afidrsid6. lnom sju nyckelomrAden som omfattarstorsta delen
av det dagliga arbetet i Pensionsskyddscentralen faststdlldes m6l -
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3. Registerreformen. Mdlet dr aft fdra

framdt projekten som ufuecklar registeringen av uppgifterna om intidnad
pension och l1pande pensioner, samt
att 6ka samarbetet med pensionsanstaltemas datasystem f6r att dra fdrdel av samverkan och gdra inbesparingar pd de totala kostnaderna.

4. I nternationell verksamhet. Stikerstdlla att verkstdlligheten av EES-avtalet f6r Pe n sion sskydd sce ntral e n s
del framskider enligt tidtabellen och
att uppdraget aft verka som kontaktorgan skdts vdl. Pensionsskyddscentralen fdljer med hurEG:s social-

lagstiftning utvecklas. Fdr att l6sa
problemen som EG och EES orsa-

kar arbetspensionsfdrualtningen intensifieras samarbetet med socialoch hdl sovdrdsmi ni ste iet och Arbetspensionsanstalte rnas forbu nd. Penslonsskyddscentralen fortsdfter att
bygga upp samahetetmed Ryssland
och de baltiska ldnderna.
5. Ove ruakn i nge n av fdrsdkri ng sskvld iqheten. Ove ruakni nge n effeldive ra s

utvecklades under verksamhetsAret
centrala teman var kundorientering

6. Penslonsskyddscentralens funk-

-

och kostnadsmedvetenhet.
NyckelomrAden och mAlsdttning for
1994:
1

.

Arbetspensionsskyddets trovdr-

qE!9!. Mdlet iir aftfdrstdrka arbetspensionssysfemefs trovdrd ighet och
inverka pd aft eventuella nedskdmingar under de ndrmaste svdra dren
g6rs utan att tron pd den grundldg-

gande uffdsfe/sens bestdndighet
rubbas. Dessufom fdljer Pensions-

tionsd ugl ighet. Verksamhete n an pa s-

sas tll/ fdrdndrade forhdllanden och
personresurs erna anvdnd s effektivt
sdrskilt ndr det gdller att uppnd mAlen som stdllts for nyckelomrddena.
Ufuecklandet av mdlstyrningen fortsdtter och engagemanget i utvecklingsarbetet tas tillvara sd att varie
tjdnsteman deltar aktivt i processen
fdre utgdngen av 1994. Verksamhetens kundorientering betonas. Forvaltni ng skostn ade rn a sdnks 5 %o frdn
1993.

skyddcentralen upp hur infonndet av
arbetstag amas egenavgift h ar avldpt

7.

och hur den har pdverkat medbor-

gi

gamas dsikter.

gAngen av 1995 sd att forsdkrade
som viinder sig till Pensionsskydds-

2. Arbetspensionssystem ets enhetlE!$. En utredning gdrs 6ver hur led-

ce ntrale n utdve r u pplysn i ng a r o m arbefspensionen ocksi kan fd upplysningar om socialf1rsdkring i anslutning till denna.

ningen fdr de centrala pensionsan-

stalterna stdller sig till Pensions12

arbetspen-

information. OcksA basuppgifterna

^!Errro.rruE
tid

i

fdre utgdngen av 1994. Mdlet dr att
inte mer pensionsskydd gdr fdrlorat
pd grund av fdrsummade pensionsfdrsdkingar dn 1992.

registrering, overvakning, tilllimpning, rAdgivning, forskning, planering, kalkylering, statistikforing och

10

skyddscentralens roll

sionssystemet. Det aktuella behovet
av gemensamma tjdnster inom systemet utreds och verksamheten inriktas och utvecklas pd basis av dessa.

RAdgivning i socialfbrsdkring. Rdd'

vi-ng s se ru ce n fd rb dttr
i

a

s

fd re

ut-

I samband med mAlstyrningen startade juridiska avdelningen ett eget ut-

vecklingsprojekt "Orvokki". Avsikten
dr att forbdttra avdelningens service
genom att utveckla arbetsplaneringen

och arbetsfordelningen, och genom
att betona en samtidig utveckling av
hela arbetskedjan. Ett av mAlen dr en

* ,*

modernisering av informationen till
kunderna.

Sakkunskap

*

s*

]

1O;

:1.

rl1i,

Pensionsskyddscentralen betonar
arbetsma rknadsorgan isationernas
centrala betydelse nar det gdller att

.:

r.

(

.l !.

\

.,:i

{

ll

'

l:!
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utveckla arbetspensionsskyddet.
Pensionsskyddscentralen har en viktig sakkunnigroll i utvecklingsarbetet.
lnnan lagdndringar som arbetsmarknadsparterna har avtalat dr fdrdiga att

presenteras for riksdagen behovs
mingsidig sakkunskap i arbetspensionsfrAgor; bakgrundsutredningar,
kalkyler och juridiskt beredningsarbete. Pensionsskyddscentralens utredningar dr ocksA till hjdlp for lagberedningsarbetet vid social- och halsovirdsministeriet.

Aret '1994 var ett mellan6r for pensionspolitiken. Socialutgiftskommissionens forslag till nedbantade pensionsutgifter bereddes ndrmare i Puros arbetsgrupper. En betydande del
av arbetsgruppernas utredningar, berdkningar och prognoser dr gjorda av
Pensionsskyddscentralen eller grundar sig pEr statistik frAn Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har bl.a. gjort sdrskilda utredningar om indexfrigan, arbetslos-

fr

hetstidens inverkan pA pensionsskyd-

det, den pensionsgrundande lonen,
reglerna for faststdllande av den AterstAende tiden, karensreglerna i APL
och pensionssystemen i andra ldnder.

Pensionsskyddscentralens utlAtanden till social- och hdlsovArdsministeriet gdllde bl.a. betiinkanden som
avgivits av socialutgiftskommissionen,

pensionsstiftelsekommissionen och
arbetsgruppen for forenklad LFoPLforsdkring, en promemoria av EESgruppen for forsdkringsbolagslagstiftningen, en rapport om arbetsgivarens
socialforsdkringsavgifter, APL-premien 1995 samt en riksdagsmotion om
generationsvdxlingspension for arbetstagare och foretagare.
StatsrAdsborgens klocka. Urmakare Jaakko Juhonpoika Ala-Konnis (Konni) forsta tornur
'frAn 1822 har fortfarande ursprungligt urverk.
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Pensionstagarna
31 .1 2.1 993

Pensionsskyddscentralens tjanstemdn satt med i arbetsgrupper eller

kommissioner som utredde full-

1000 pensionstaga re

foljdsreformen , utuidgningen av principen om sista forsdkringsanstalt, da-

tasekretessreglerna, frontveteranernas minimipension, forenklingen av
lantbruksforetagarnas pensionsfor-
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stdllning.

Spridd forvaltning
enhetlig tilldmpning
Tlll Pensionsskyddscentralens uppgif-

ter som centralorgan for arbetspensionssystemet hor att se till att arbetspensionslagarna tilldmpas pA ett enhetligt sdtt av de olika pensionsanstalterna. Detta iindamAl tjdnade Arets
fl7ra tilldmpningscirkuldr, som fdrdigstiilldes i samarbete med pensionsanstalterna. Sammanlagt siindes 75
cirkuliir till pensionsanstalterna. De
viktigaste cirkuldren behandlade riitts-

skyddsreformen, arbetsloshetspensionen, utbetalning av pension till ett
annat land, pensiondrers forvdrvsar-

20

bete, kreditforsdkring samt in-

15

dexdndringar.

10

Anvisningarna for handldggningen av

pensionsdrenden och besvirsforfarandet efter rdttsskyddsreformen som
trddde i kraftden 1 januari 1995 gavs

5

ut i en separat pdrm. Pensionsan1990 1991 1992 1993 1994

f

orin

ffi

Uweckting

stalternas mojligheter till sjdlvrdttelse
okade, vilket minskade antalet over-

klaganden till besvdrsinstanserna.
Under verksamhetsAret gav Pensionsskyddscentralen cirka 1 000 ut
lAtanden till forsdkringsdomstolen,
vilket 5r lika mAnga som Aret innan.
Forsdkringsdomstolen blev hogsta
besvdrsinstans ocksA for den offentliga sektorns pensionsiirenden frAn
och med den 1 januari 1995. Eftersom forsiikringsdomstolen dr hogsta
besvdrsinstans for ndstan hela social-

fdrstikringssektorn, betyder det att
rdftspraxis forenhetligas och den for-

sikrades rdttsskydd 6kar.

garnas intjdnade pension, pensionsbeslut och i vilken pensionsforsdkringsanstalt de tecknar pensionsfor-

siikring. En del av uppgifterna, de
pensionshistoriska uppgifterna, dr
unika och finns endast i Pensionsskyddscentralens register. Storsta delen av uppgifterna finns ocksA lagrade i pensionsanstalternas databaser.
1994 registrerades 5,2 miljoner med-

delanden om ansttillningar i arbets-

forh6llanderegistret, vilket dr nAgot
fdrre iin Aret innan. Antalet meddelanden om arbetsloshetsdagar for
registrering av arbetspensionstilliigg,
1,6 miljoner, iirfortfarande hogt, men
har sjunkit i jiimforelse med foregAende Ar.

Andringarna i pensionslagarna

-

ar-

betspensionstilldgget, rabatterad premie for nya foretagare, deltidspensionens Aldersgrdns, automatiskt avbry-

tande, EES-avtalet

-

orsakade

mycket extra arbete for utvecklingen
av registerforingen, men trots problemen lyckades uppdateringen av reg isterforin gssystemet.
Till pensionsanstalterna gavs 2,4 mil-

joner registerutdrag ur arbetsforhillanderegistret. Pensionsanordningsregistret registrerade 97 000 anmilningar. I pensionsregistret registrerades 320 000 pensionsfallsmeddelanden om nybeviljade, iindrade, fortsatta och avslutade pensioner. Till pensionsanstalterna formedlades over
400 000 adresser frAn Befolkningsregistercentralen.

Registerreformen
framskrider
Registerreformen

dr

Pensions-

skyddscentralens viktigaste utvecklingsomrAde. Niir de olika projekten
kartlades i borjan av Aret kunde man
konstatera att resurserna inte riicker
till att fornya alla delomrAden samtidigt. Totalreformen av anstdllningsregistret, dvs. uppgiftema om intjdnad
pension, skjots upp. Resurserna in-

riktades pA att fornya datalosningarna for registren med uPPgifter om

irendebehandling, pensionsforsik-

Centralreg istren vdxer

I

arbetspensionssystemets centralregister som blir allt storre Ar for Ar
lagrar Pensionsskyddscentralen upp-

gifter om arbetstagarnas och foreta14

ringar, forsdkrade och arbetsgivare.

Den nya tilldmpningen for personregistret 6r fdrdig och erfarenheterna
har varit positiva. Reformen av pen-

sionsdrendebehandlingen har framskridit enligt planerna. lnom den ndrmaste tiden kommer de forsta resultaten att tas i bruk. Textrutan pA bildskarmen och det s.k. snabbutdraget
ur det nya pensionsfallsregistret ger
en verbal beskrivning av en persons
pensionssituation, utan besvdrliga ko-

der. Den nya tilldmpningen for pensionsdrendebehandlingen kommer

att med alla utvecklingsfaser

p6gEr

fram till '1998.
Enligt principen om sista forsiikringsanstalt betalas och beviljas pensionen
av den pensionsanstalt som sist har
forsakrat den sokande. Principen som

dr central inom den privata sektorn
utvidgas till att omfatta statens och
kommunernas pensionssystem frSn
och med 1999. For att detta skall kun-

na genomforas krdvs mojligheter till
realtidsoverforingar mellan de olika
datasystemen via Pensionsskyddscentralen. Med hjiilp av registerreforrnen kommer kraven att tillgodoses.
Under Aret forband sig pensionsanstalterna till meddelandeformedling i
datakommunikationen med Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna. Utvecklingen av den tek-

\
:
s

nik som meddelandeformedlingen
forutsdtter fortsatter i arbetsgru ppen
for datakommunikation. Meddelande-

formedling utnyttjas ocksA i det realtidssystem som anvdnds i datakom-

munikationen mellan Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten ndr det galler EES-arenden.

Ansvarsfordelningen
Principen om sista forsakringsanstalt
ar en av den decentraliserade forvalt-

ningsmodellens hornstenar. En pensionsanstalt betalar hela arbetspensionen, aven om det ingSr pension

fr6n anstdllningar som forsdkrats

i

andra pensionsanstalter i pensionen.

De andelar som de andra pensionsanstalterna ansvarar for och de andelar som pensionsanstalterna ansvarar for gemensamt fordelas mellan pensionsanstalterna vid ansvarsfordelningen som forrdttds av Pensionsskyddscentra len.

Enligt Pensionsskyddscentralens
ansvarsfordelning ansvarade systemet gemensamt fdr 71 procent av arbetstagarnas pensionsutgift, medan
Helsingfors.jdrnvdgsstations klocka. Klockan installerades 1922, urverket elektrifierades
1932 och renoverades 1980.

15

FoPL-pensionsutgiften
Milj.mk
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1

000

och deltog i utbildningen som ordnades for personalen.

reg6ende Ar. Vid ansvarsfordelningen

uppbars sammanlagt 290 miljoner
mark av 42 pensionsanstalter och
beloppet fordelades mellan 69 pen-

2 000
1

29 procent var fonderade pensioner,
vilket 61 2 procentenheter mer 6n fo-

sionsanstalter.

Overvakningen av
forsdkri ngsskyld ig heten
Pensionsskyddscentralen overvakar

att forsdkringsskyldigheten fullfoljs
1993 bidrog staten med 398 miljoner
mark till kostnaderna for FoPL-pensioner och med 1 959 miljoner mark
till kostnaderna for LFoPL-pensioner.

500

Beloppen utgjorde 19 procent av
FoPl-pensionsutgiften och 77 pro1990 1991 '1992 1993 1994

r

5:Ri:1"#,1ili"1

w

Statens
andel

cent av LFoPl-pensionsutgiften.

och vidtar 6tgdrder ndr arbetsgivare
inte tecknar forstikring for sina anstdllda eller egenforetagare inte tecknar foretagarforsdkring. Ndr forsikring har tecknats ansvarar den pensionsanstalt som forsiikringen tecknats i for overvakningen. Brister i for-

sdkringen avslojas vanligtvis med
Pensionsskyddscentralen formedlar
ocksA avgifterna som betalas in for
finansieringen av arbetspensionstilllSgget till pensionsanstalterna. 1993
betalade Centralkassan for arbetsloshetskassorna sammanlagt 3,8 miljar-

hjdlp av registerutdragen. Overvak-

ningsfall kommer till Pensions-

skyddscentralen f6r utredning ocksA
i samband med konkurser och lonegarantidrenden samt pensionsansokningar.

der mark i forsikringspremier. Aret
innan var sum man 2,1 miljarder mark.

okat under den ekonomiska depressionen och problemen tycks ha koncentrerats till branscher ddr korttids-

LFoPL-pensionsutgift en
Milj.mk
3000

Effektivare tillsyn over
stiftelser och kassor

2500
2000
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pensionsstiftelserna och pensionskassorna till Pensionsskyddscentralen.
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Niir den obligatoriska kreditforsiikringen for pensionskassorna och pen-
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pensionspremier
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Arbetsgivarnas forsummelser har

sionsstiftelserna avskaffades i slutet
av 1993 utvidgades overvakningsansvaret ocksA till tdckningen f6r stiftelsernas och kassornas egendom. I

den nya situationen effektiverades
overvakningen vilket ledde till upptdkten av bristerna iVammala pensions-

kassas flnansforvaltning vilket viickte stor uppmdrksamhet i slutet av Aret.

Vammalas pensionskassa skall nu
upplosas och ansvaren overforas till
Forsiikringsaktiebolaget lmarinen.

anstdllningar iir vanliga. Den grA
marknaden iir inte begriinsad till
byggbranschen.

Under verksamhetsAret utreddes
over 2 2OO arbetsgivares APL-forsdkring. Antalet utredningar okade med
over 1 000 fall ijdmforelse med Aret
innan. Utredningsarbetet bestod i huvudsak av kontorsarbete. Genom att
gora arbetsplatsinspektioner skaffade man uppgifter om niirmare 500

APL-arbetsgivare.
En fidrdedel av arbetsgivarna teckna-

de APl-forsdkring pA uppmaning.

Pensionsskyddscentralen tecknade
forsiikring pi arbetsgivarens bekostnad i en tredjedel av fallen. Arbetsgivarna Alades att betala 25 miljoner
mark i APL-premier och drojsm6lsforhojningar. Endast 2 miljoner mark inkasserades.

I

Antalet stiftelser och kassor var pA
samma niv6 som Aret innan,47 pensionsstiftelser och 1 0 pensionskassor

med sammanlagl lTT 000 APL-forsiikrade och 3 800 FoPl-forsiikrade.
Antalet forsdkrade utgor 16 procent
av samtliga APL- och FoPl-forsdkringar. Pensionsskyddscentralen inspekterade sammanlagt 45 stiftelser
och kassor under verksamhetsAret
16

P6 begiiran av pensionsanstalterna,
friimst Pensionskassan for utovande
konstndrer granskades de anstdlldas
APL- och KoPl-forsdkringar hos 56
arbetsgivare.
1 300

foretagares pensionsforsdkring

var foremAl for utredning. PA Pensionsskyddscentralens uppmaning
tecknade 300 foretagare FoPL-forsiikring. Pensionsskyddcentralen

tecknade forsdkring pA foretagarens
vdgnar i 170 fall.

lnternationella drenden
- ett vaxande arbetsfalt

Pensionsskyddscentralen samlar in

jdmforande material om pensionssystemen i andra lander och deltar i in-

ternationella organisationers verksamhet. Bl.a. var Pensionsskyddscentralen en av arrangorerna ndr
ISSA, internationella forbundet for
social trygghet, holl sitt mote i Helsingfors i hostas. Tema var socialforsdkringens nya utmaningar, sdrskilt
den forebyggande verksamheten.
Under Aret sammanstdlldes material
om EES-lSndernas sociala trygghetssystem och ivilken riktning de utvecklas. Publiceringen av uppgifterna inleds i borjan av 1995.

Pensionsskyddscentralen

har

i

egenskap av sakkunnig i arbetspensionsfrAgor traditionellt deltagit i beredningen av de bilaterala overenskommelserna om social trygghet och
i andra forhandlingar. Under verksamhetsaret forhandlades med Osterrike och Tyskland

om avtal som

skall komplettera EES-avtalet. Med
Canada och Quebec forhandlades
om en revidering av de gdllande over-

enskommelserna. Forhandlingarna
om overenskommelser med Estland
och Australien fortsatte.

EES-avtalet okade
behovet av rddgivning
EES-avtalet trddde i kraft den 1 januari
1 994. Till Pensionsskyddscentralens

uppgifter hor bl.a. att gora ett sammandrag av alla pensionsbeslut fr6n
EES-ldnderna i de fall dA pensionsansokan har anhdninggjorts vid nilgot
av arbetspensionssystemets servicestdllen. 1994 anhdngiggjordes ca
500 s6dana ansokningar. Det totala
antalet EES-pensionsansokningar dr
4 000, varav 1 500 hade anhiingiggjorts iett annat EES-land. Dessutom
anhdngiggjordes knappt 1 000 ans6kningar som gdllde justering av penstonen.

Pensionsskyddscentralens u ppgifter
okade genom anhopningen av drenden som gdllde utlandsanstiillningar:

Klockan pA Elantos huvudkontor har visat tiden pA Tavastv6gen sedan 1928.
Urverket kommer frAn Siemens, enligt anteckning reparerat av Stromberg 1952.

17

o/
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Forsiikrade som fick avslag pa
ansokan om individuell
fortidspension 1988

100

forsikringsintyg, begdran om utredningar frAn utliindska forsdkringsinrtittningar samt rAdgivning till forsdkrade och forsiikringstagare, per
brev och framforallt per telefon.

80

Den allmiinna informationen om EESavtalets inverkan pA pensionsskyddet
skottes tillsammans med FolkPensionsanstalten. Flera upplagor fick tas
av broschyren "EES och den sociala
tryggheten i Finland". PA sommaren

60

40
20

1988 1989 1990 1991 1992 1993

!

larbete ffi

Sjukledig

ffi

Rrb"t.to.

pensionerad

Fortids-

Endast 1928-1933 fodda

utkom broschyren "Utsdnd utomlands", ocksA den i samarbete med
Folkpensionsanstalten. Efterfr6gan
pA broschyren visade sig vara storre

Milj.mk
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uppfoljande undersokningen om av-

EES-avtalet gav upphov till osdkerhet och ovisshet bland sverigefinItindarna. Pensionsskyddscentralen
och Folkpensionsanstalten ordnade

90

teriets Finnjobb som tredje samarbetspartner. U nder servicedagarna
hade pensionsr€rdgivarna direkt dataforbindelse till Pensionsskyddscentralens register.

Sverige

Ovriga

USA
Spanien

Schweiz

slagsbeslut publicerades
tionell tidskrift.

i

en interna-

Bland undersokningarna som publicerades under verksamhetsAret fi nns
ocksA en doktorsavhandling, slutrap-

porten om det material som samlades in om efterlevande makars ekonomi i samband med familjepensionsreformen, "Eldmiinmuutos ja muutoksen hallinta" (Fordndrad livssituation

och hur fordndringen behdrskas).
Som en led i projektet "Pensionirerna som resurs", som genomfors isamarbete med Centralforbundet for de

gamlas vdl, publicerades en mellanrapport om pensionarerna och de
dldres behov av hjdlp. Dessutom pub-

Pensionsskyddscentralen deltar i ut-

licerades en rapport om registerutdraget och hur mottagaren uppfattar

vecklingen av modern elektronisk

det.

dataoverforing mellan pensionsinriittningarna i EES-ldndema, nAgonting
som kommer att gora behandlingen

av EES-pensionsirenden betydligt
smidigare.

Forskning i vilfdrdsstatens pensionssystem
Under verksamhetsAret fattades beslutet att forskningen i storre grad dn

tidigare skall inriktas pA ekonomisk
forskning som granskar forbindelserna mellan arbetspensionerna och

Nya uppgifter och
ny statistik
Pensiorisskyddscentralens register
gor det mojligt att producera mAngiidig statistik for alla som behover
uppgifter om pensionssystemet. Bl.a.
produceras oversikter over pensioner
och pensionstagare, pensioneringsAl-

de1 procenten avslag pA invalidpensionsansokningar, forvdrvsarbetande

sionssystemets perspektiv. Vid sidan
om den ekonomiska inriktningen bevaras ocksA det traditionella social-

som har omfattats av arbetspensionslagama, fi nansieringen av pensionerna samt foretagens pensionspremier.
Nya uppgifter som Publicerades under verksamhetsAret var anstillningstiderna inom den privata sektorn och

vetenskapliga forskningsgreppet.

den berdknade PensionsProcenten

Den nya inriktningen syns i det forskningspolitiska program som utformades under verksamhetsAret.

arna samt pensioner som betalades

samhillsekonomin ur arbetsPen-

18

livet) publicerades pA sommaren, for-

Pensionsskyddscentralen gav ut en
ny broschyr om PensionssYstemet i
Finland pA sex olika sprAk. Broschy-

120

30

Undersokningen om fortidspensionerna som betonades i det tidigare
forskningsprogrammet producerade
tre rapporter u nder verksamhets6ret.
"TyoeldmA takanapiiin" (Efter arbetsundersokningen om deltidspensionerna pA hosten. En artikel om den

ddrfor rAdgivning pA flera orter i Sverige. I Stockholm och Goteborg ordnades servicedagar med arbetsminis-

60

pensionsskyddet och international iseringens utmaningar.

5n viintat.

ren distibuerades bl.a. tillde utredande anstalterna iEES-ldnderna och till
Finlands ambassader.

Pensionsutbetalningar till
utomlands bostatta
pensionstagare 1994

Pensionsskyddscentralens forskare
har under de senaste Aren utvecklat
en begreppslig infallsvinkel pA vdlfiirdsstaten och Pensionerna som
vdckt intresse ocksA internationellt.
Bl.a. denna infallsvinkel presenterades i en artikelbok om vdlfdrdsstaten,

samt rehabiliteringen. Ny statistik publicerades ocksA om EES-ansokning-

till utlandet. Statistiken over den privata sektorns arbetspensioner utkommer mAnatligen, kvartalsArsvis och Ar-

ligen.

Utover statistiken over pensionerna
inom den privata sektorn produceras
ocks6 riksomfattande statistik over
pensionstagare och arbetspensionsutgiften. Statistikpublikationen som
Pensionsskyddscentralen ger ut tillsammans med Folkpensionsanstalten ger en internationellt sett ovanligt

r\'41
- {tnaI

tdckande bild av totalpensionerna och
nivin pi pensionerna.

Under verksamhets6ret forbereddes
tillsammans med Folkpensionsanstalten en ny kommunvis redovisning av

i Finland
som utover antal och befolkningsandelar ocks6 innehAller uppgifter om
medelpensioner och pensionernas
storleksfordelning. I samarbete med
samtliga pensionstagare

Statistikcentralen produceras regional

statistik over pensionsutgiften. Uppgifter om pensionsutgiften publiceras
ocksA i oversikter. Pensionsskyddscentralens fickstatistik inneh6ller de
viktigaste uppgifterna i komprimerad
form.

Pensionsutdraget
den forsakrades kontroll
For de forsakrade dr Pensionsskyddscentralens registerutdrag, det

s.k. pensionsutdraget, det bdsta
sattet att kontrollera hur pensionen

vdxer. Pensionsutdraget sdnds till den
forsdkrade al ltid niir Pensionsskydds-

centralen fAr meddelande om att en
anstdllning har upphort. Den som borjar arbeta forsta gAngen f6r pensions-

utdraget som en hdlsning att hans
arbete omfattas av arbetspensionsla-

garna. Pensionsutdraget kan ocksA
bestdllas med ett kort eller hdmtas
personligen fr6n Pensionsskyddscentralens kundtjdnst, servicedagar
eller mdssavdelningar.

Undersokningen om mottagarnas
Asikter om pensionsutdraget visade

att registerservicen pA mAnga sdtt
uppfattas som nyttig och effektiv in-

&.* .*;

r.

formation. Pensionsutdraget pAverka-

de ocksA mottagarnas instdllning till
pensionsskyddet i en positiv riktning.
Under 1994 fick 220 000 forsdkrade
Domkyrkans klocka. Det ursprungliga urverket var tillverkat av Juho-Juhonpoika YliKonni'(Konni) '1841 . Klockari renSv6rades 1902 och tandes igen 1950 efter kriget.
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Pensionsutdrao
till de fdrsdkrade

Pensionsskyddscentralens pensions-

utdrag utan sdrskild begdran.

PA

begdran sendes 82 000 utdrag. An1000 st
300

250
200
150
100

talet pensionsutdrag har sjunkit ijdmforelse med foregAende Ar, en foljd

I

av att antalet sysselsatta har mins-

J
I
I
-

50

PSC:s

Pi

begdran

skyddscentralens kundbetjdning besoktes av 4 000 personer.

Enkel pensionsansokan

Pensionerna i allmdnna
datandtet

Pensionsansokan gors numera pA en
och samma blankett och kan ldmnas

Pensionsanstalternas
utskick

cestdlle eller till Folkpensionsanstaltens lokalbyr6. Pensionsskyddscentralen formedlade 67 000 pensionsut-

I

tgg+

I

drag som Folkpensionsanstalten

rggs

hade mottagit till arbetspensionsanstalterna. Arbetspensionsanstalterna

Pensionsansokningar
1000 st
30

registrerade 57 000 ansokningar. lantalet ingAr 12 000 forhandsifyllda
Alderspensionsansokn ingar.

Arbetspensionsanstaltema och Folkpensionsanstalten formedlade over
59 000 meddelanden om beslut om
den sokandes arbetsformAga till varandra via Pensionsskyddscentralen.

25
20

grannare dn tidigare. Pensions-

kat. T'ill alla forsdkrade som fyllde 30,
35, 40, 45, 50 och 55 Ar och ndstan
alla foretagare skickades pensionsutdrag frAn pensionsanstaltema.

till arbetspensionssystemets servi-

automatiska
utskick

15 000 brev. Antalet telefonforfr6gningar var ndstan 60 000. Telefonsamtalen tredubblades i jdmforelse
med foregAende 5r, vilket bAde beror
pA att antalet telefonsamtal okade
starkt och pA att statistiken dr nog-

Elmo, pensionsdatabanken i det allmdnna datandtet blev fdrdig vid irets
slut och fogades till social- och hdl-

sov6rdsministeriets databas. FrAn
Elmo kan vem som helst via persondator och modem fA aktuell information om arbetspensionerna, folkpensionen och beskaftningen av pensionerna. lnnehAllet i Elmo dr mAngsidigt och omfattande eftersom databanken planerats att anvdndas av
bAde vanliga forsdkrade och pen-

sionsforsdkringstjiinstemdn. Till Elmos egenskaper hor ocksi att den
iir interaktiv, anvdndaren kan stdlla
frigor och bestdlla broschyrer via
El

mo. Utover Pensionsskyddscentra-

len deltog ocksA Folkpensionsanstal-

15

Telefon16dgivning
Pensionsskyddscentralen ger personlig rAdgivning it arbetstagare,
egenforetagare och arbetsgivare i

10

5
lnvalid- lndivi- Arbets- Alderspension

duell

Familje-

loshets- pension pensron

fortids- pension
pension

Anscikan

via FPA

r

huvudsak per brev och telefon. Den
svAra sysselsdttningssituationen avspeglade sig tydligt i frAgorna som
ofta gillde arbetsldshetens inverkan
pA

*g',I';,?n",

pensionsskyddet, mojlighetema att

gA i pension och deltidspensionen. Ut-

landsanstdllningar och EES-avtalets
inverkan pA pensionsskyddet var typiska dmnen for rAdgivningen under
verksamhets6ret.
RAdgivningen i socialforsdkring dr ett
av Pensionsskyddscentralens nyckelomrAden. I enlighet med mAlsdttningen har de anstdllda utbildats i arbets-

loshetsskydd och Folkpensionsanstaltens och den offentliga sektoms
pensioner. Alla som viinder sig till
Pensionsskyddscentralen fAr nu bdttre information ocksA om andra sociala

formAner som grundar sig pA samma forsdkringshdndelse som arbets-

ten och LEL Arbetspensionskassan
arbetet med att bygga upp Elmo.

i

Pensionsskyddscentralen betjiinar de

forsiikrade ocks6

pi sdrskilda

servi-

cedagar som under verksamhetsAret
ordnades pA 21 orter. PA nAgra orter
deltog ocksA statens och kommunernas pensionsanstalter. PA servicedagarna fick ndrmare 5 000 forsdkrade

pensionsutdrag och personlig pensionsr6dgivning. Servicedagarna
uppmiirksammades ocksA i lokala
medier. Dessutom ordnade arbetspensionssystemet gemensamma
servicedagar pA ffra orter.
Pensionsskyddscentralen hade en
egen avdelning pA mdssorna i Ulfsby, Kajana och Jyvdskyld och deltog
ocks6 i de De Gamlas vecka. En nyhet var ungdomsmissan Next Step i
Helsingfors ddr Pensionsskyddscenl
ralen gjorde ungdomarna uppmdrk-

samma pA att arbetpensionsforsdkringen iirett socialt skyddsndt som
ocksfr giller dem.

pensionen.
PA hosten inleddes ett projekt for aft

forbdftra kundbrevens lAsbarhet och
begriplighet. Under Aret besvarades
20

Successiv kampanj
om deltidspensionen
I

informationen betonades sdrskilt del-

tidspensionen som en flexibeloch formAnlig pensionsform. Deltidspensionen behandlades i ett tjugotal artiklar

i olika tidningar, r fem radioprogram,
pir ett sdrskilt seminarrum i Villmanstrand och i anslutning till andra informationstillfallen. Andra teman for in-

formationen var den allmdnna Pensionspolitiken och statistiken, forskningsresultaten och pensionsreformerna.

Vid universitetet i Jyvaskyld gjordes
en ldsarundersokning bland tidningen
"Tyoeldkes" lSsare. Ldsarna tyckte att

"Tyoelake" ar en nyttig facktidning,
men skulle garna se att inneh6llet blev
ldttare och mer manniskondra. Under
verksamhetsSret utkom fem nummer
av "Tyoeldke" och ett nummer av tid-

ningen "Arbetspension".

En ny strategi gjordes upp for informationsverksamheten. MAlet iir att
utover att oka informationens plan-

massighet ocksA lyfta fram Pensionsskyddscentralens foretagsbild
som ett gemensamt tema. I samband
med informationsstrategin gjordes en

mindre undersokning av foretagsbilden pA Eldke-Sampo som visade
att tillforlitlighet och sakkunskap uppfattas som Pensionsskyddscentralens

starka sidor. Ndr det gdllde flexibilitet,

aktualitet och begripliga anvisningar
finns det rum for forbdttring.

Kurssamarbete
Utbildning for pensionsanstalternas
tjdnstemdn ordnades p6 traditionellt
sdtt" I borjan av Aret giillde utbildningen EES och pA hosten rdttsskyddsreformen. Pensionsskyddets framtidsut-

sikter och finansieringsproblem var
temat for den Arliga Arbetspensions-

dagen. Sammanlagt deltog 2 200
personer i utbildningen, vilket dr mer

an under tidigare 6r. Enligt planerna
skall det satsas mer pA utbildning av
denna typ under de narmaste 6ren.

Liksom tidigare ordnades ocks6 utbildning som grundar sig pA serviceavtalet med Folkpbnsionsanstalten.
Kurssamarbetet strdckte sig ocksA till

andra instanser som behover information om arbetspensionerna.

Linga anstdllningar
I slutet av Aret var antalet anstallda
319 personer, med alla som var pA

olika ledigheter sammanlagt 335
Stockmanns klocka, trdffpunkten mitt i slan. Klockan installerades 1965, tillverkare Airam
Electric.
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Anstdllninostid i
Pensionsskyddscentra len
Personer
150

125
100

personer. Antalet har minskat med
fem personerfr6n foregirende 6r. Personalomsdttningen var 2,4 procent.
SjuKrAnvaron okade nAgot till 3,6 procent. De anstdlldas mede16lder var 44
6r vid Arets slut. Av det totala antalet
anstiillda var 24 procent mdn och 76
procent kvinnor.

7q

Typiskt for de anstallda var lAnga anstdllningsforhAllanden och hog grund-

50

utbildning. Over 200 hade arbetat
minst 15 5r pA Pensionsskydds-

25

centralen. Ca 150 hade avlagt hogskoleexamen.
Under

5 5-9

10-14 15-19 20-

Ar

Ett av personaladministrationens viktigaste omr6den dratt uppriitthAlla de
anstiilldas arbetsformAga. Det betyder att forebyggande hdlsovSrd med
hiilsokontroller, konditionsuppfolj ning,
handledning och rAdgivning dr viktiga. Kurserna "Lev-Verka-Utvecklas"

for personer som arbetat ldnge

Dataterminaler och persondatorer
St
400

pA

Pensionsskyddcentralen dr redan en

tradition. PA samarbetsseminariet
behandlades arbetspensionssystemets och Pensionsskyddscentralens
framtid och hur man moterfordndringar p5 arbetsplatsen.

300

Arbetsgrvaren genomforde i samarbete med arbetstagarna en ny po6ng-

200

sdttning av arbetsuppgifterna och ett

nytt lonesystem som dr gemensamt

for alla som omfattas av kollektiv-

100

avtalet.

1990

I

1991

1992 1993

1994

oata-

Person-

terminaler

datorer

I borjan av 6ret gjordes en undersokning om arbetsklimatet med delvis samma frAgor som 1990. Resultaten visade att mAlstyrningen har
okat planmdssigheten, m6linriktningen och tilldmpningen av interaktivt
ledarskap. Ocks6 den interna informationen hade blivit bdttre och ansAgs vara riklig och ganska oppen.
Ddremot konstaterades brister

i

kommunikationen mellan avdelningarna och t.o.m. inom avdelningarna. Arbetsfordelningen upplevdes
ibland som ojdmn. Osdkerheten be-

triffande Pensionsskyddscentralens ekonomi hade okat.

lntern utbildning
lnom den interna utbildningen betonades rAdgivningen i socialforsdkringsfrAgor, EES, effektivare arbetsgemenskap, utveckling av chefsarbetet samt datautbildning. 20 personer tenterade EU-kunskap.
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"Kunden

i centrum"-temat betonades p6 kundbetjdningskurserna,
men ocks6 pA de ovriga kurserna.
TeamOffice och WP Windows dominerade datautbildningen. Det
genomsnittliga antalet kursdagar
per person var 5,8 dagar. Kursdagarna bestod av sammanlagt 476

dagar ADB-utbildning och 1 533
dagar ovrig utbildning.

Nytt kontorssystem
Under verksamhetsAret infordes
kontorssystemet TeamOffice etapp-

vis. Systemet effektiverar informationsformedlingen och arbetet vid
arbetsstationerna genom att det
minskar behovet av pappersutskrif-

ter. 150 personer fick TeamOffice
under verksamhetsSret.

Pensionsskyddscentralens egna
datasystem preciserades och nya
standard for textrutor, blanketter och

meddelanden infordes. Antalet arbetsstationer okade och kapaciteten forbdttrades. Ndthanterarna i det

lokala niitet fick storre kapacitet och

niv6n pA datasdkerheten forbiittrades. Anvdndningen av centraldatorn

for kalkylering och statistikforing
minskade och uppgifterna overfordes till arbetsstationerna.

lnbesparingar i
interna tjdnster
For de interna administrativa tjdnsternas del prtiglades 6ret av rationaliseringar och kostnadsmedvetenhet. lnbesparingar har gjorts bl.a.
i vaktmdstar-, fastighetsforvaltn ingsoch stddenheterna. Ocks6 energiforbrukningen minskade tack vare
ny teknik.
Pensionsskyddscentralens kontors-

hus dr byggt 1976. Renoveringen
som pAg6tt under flera Ar avslutades under verksamhetsAret med renoveringen av tryckeriet och lagret.
Forskningsavdelningen och statis-

tikavdelningen samt Pensionsndmnden som varit utlokaliserade
flyttade tillbaka i borjan av Aret. Sdkerheten forbiittrades: passerkontrollen blev effektivare och en elektronisk gdstbok togs i bruk.

Statistik

Medelpension 31 .12.1993

Den privata sektorns pensionsutgift
Mk/mAn

It/rd.mk
30
['l]]im

[:-
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ri 1,iil HIB
, r !;.:ItJ

--]
r-i.=l
Ir,,

7000
6000
5000

20
4000
15

3000
10

2000

5

I 000

r

'1990 199'1 1992 1993

f$:l:;
Annan
egenpensron

n

lnvalidpension

f-l
r"
'

Familjepenston

Alla APL I(APL FoPL LFoPL KoPL SjPL

1994

Privata

Arbelsloshetspension

sektorns
andel

[lOffentliga
| r
sektorns
andel
-

Folk-

pension

Familjepensioner ing6r inte

Pensionstagare inom den privata sektorn

Nya pensionstagare inom den
privata sektorn
1000 personer

1000 personer

70

1

000

60

800
50

600

40
30

400

20
200
10

1985

r

86 87
$5."'l:;
Annan
egenpensron

88

n

89 90 91 92 93
lnvalidpensron

94

Arbetsloshetspension

1

990

I

Alders-

i-l

Annan

pension

1

991 1992 993
1

lnvalidpension

T
I

1

994

Arbetsloshetspensron

egenpensron

I annan egenpension ingdr generationsvdxlingspension och avtrddelsepension samt avtrddelseersdttningar f6r
lantbruksfdretagare samt fortidspensioner fdr frontveteraner och deltidspensioner.
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Pensionsanstalternas verksam het 1994

APL
Pensionsanstalter

KAPL KoPL SJPL FoPL

31.12
31.12

62

1

1

Forsdkrade*

1 000 000

11 000

Pensioner

31.',t2

551 900

150 000
151 700

1

10

1

65

160 000
8 100 79 500

150 000
230 800

1 350 000
1 022 400

10

438

000

56771 14320 116 579 I 015

Nybeviljade pensioner
Premieinkomst"
Pensionsutgift
Ansvarsskuld* 31-12

mi rj .mk
mi rj .mk
mi rj .mk

23 480
20 690
'142 800

1 360
3 060
13 870

Medelpension
mk/mAn
Medelpension, nya pensioner mUmAn

3 175
3 57',1

68 5
97 1

31.12

681

95 500

1 990

650

2520

2 440

28 000
29 100

1 120

140

159 700

483 3746
303 4 171

2657
2877

884

1 147

2 401
2 875

8
180

1

15

260
364
1 550

90

1

Totalt

LFoPL

*enligt uppskattning

Antal pension er 31 .12
991

1992

216

494 000
226 000
45 800
256

167 000
910 000

176 000
942 000

512 000
230 000
41 900
281
185 000
969 000

1

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner

990

472 000
218 000
52 900

Totalt

1

993

1994

530 000
232 000

548 000
234 000
41 300

1

41 100
328
192 000
996 000

1 280

198 000

1022000

Andringar i antalet pensioner, 1000 st
invalidpensioner arbetslcishetspensioner 6lderspensioner familjepensioner totalt
Pensioner 31.12.1993
Nybeviljade
Andrade till Slderspension
Avslutade
Pensioner 3'l .'12.1994

232

41

530

192

25

12

13

14

-17

-11

29

996
65

-6

-1

-24

-8

-39

234

41

548

198

1 022

Pensionsutgiften, milj.mk
1

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner
Sammanlagt

990

1992

1991

1

993

1

994

9 890

11 550

12 960

13 450

7 530
1 780

8 380

I 760

14 680

6 490

1 700

1 720
13

1 780

1 860

7

2 610
20 860

I

3 010
23 900

11

3 320
26 370

3 460

27 800

I 010

36
3 580
29 090

Registrerat tilldggspensionsskydd ingAr i alla siffor, ddremot ingdr inte generationsvdxtingspensioner, fdrtidspensioner fdr frontveteraner eller avtrddelsepensioner. Sjdmanspensioner ingAr i siffrorna f6r 1991, 1992,
1993 och 1994.
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Forvaltningsorgan

Representantskapet

1

994

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

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

Administrativ direktor Kari T. Ahonen
Verkstdllande direktor Matti L. Aho

Rep re senta nter fdr a rbetsg ivarn a

Bergsr6det Krister Ahlstr6m
Verkstdllande direktor Markku Markkola
Vice verkstdllande direktor Tapani Kahri

Verkstdllande direktor Markus Tiitola
Direktor Stig-Erik Leiponen
Verkstdllande direktor Jarmo Pellikka
Re p re se nta nte

r

f6

r arbetstag arn a
Ordforande Heikki Peltonen
Ordforande Risto Kuisma
Ordforande Heikki Pohja
Sekreterare Kalevi Vdisdnen
Organisationssekreterare Antti Helenius
Generalsekreterare Seppo Junttila
Verksamhetsledare Alari Kujala

Ordforande Lauri lhalainen
Ordforande Jarmo Ldhteenmiiki
Ordforande Jorma Kallio
Planeringssekreterare Timo Rautarinta
Verkstdllande direktor Pekka Porttila
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Ordforande Voitto Ranne
Re pre se nta nte

r

fd

Verkstiillande direktor Jukka HirmdlS
Verkstdllande direktor Jaakko Rauramo
Koncernchef Georg Ehrnrooth
Direktor Seppo Riski
Ordforande Erkki Hiidenkari
Direktor Harri Koulumies
Direktor Jarmo Sierla

r

Ia

ntb ru ksfd retag

a rn

a

Minister Heikki Haavisto
Husmor Terttu Mielikdinen
Ordforande Ola Rosendahl

Jordbrukare Mauri Hurtig
Riksdagsledamot Raili Puhakka
Ordforande Heikki Salokangas

Representanter f6r de 6vriga fi5retagarna

Verkstiillande direktor Tapio Vasara
Foretagare Markku Wuoti
Re p re se nta nte

r fdr pe n sio n sfilrsdkri n g sbol ag en

Vice verkstdllande direktor Asko Tanskanen
Verkstdllande direktor Asmo Kalpala
Verkstdllande direktor Kurt Ljungman
Re p re se nta

nt

fd

r

u n de

nt

f6

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

rstddskassorna

Pensionskassedirektor Keijo Piskonen
Re p rese nta

Verkstdllande direktor Jukka Laulajainen
Vice verkstdllande direktor Tauno Jalonen

Verkstdllande direktor Juhani Laine

r pe n sion sstifte I se rn a

Direktor Mikko lmmonen

Vicehdradshovding Erkki Berglund

Rep re sentant f6r fdrsii kri ng smed ici n

Generaldirektor Jorma Rantanen

AvdelningsforestAndare Vesa Vaaranen

Ovriga medlemmar

Direktor Paula Kokkonen
Verkstdllande direktor Taisto Paatsila

Direktor Aulikki Kananoja
Verkstiillande direktor Pentti Kostamo

Sekreterare
Bitrddande avdelningschef Helena Tapio

25

Representantskapet 1995

- 1997

Ordinaie medlemmar

Suppleanter

Kanslichef Markku Lehto, ordforande
Social- och hdlsov6rdsministeriet
Avdelningschef Teuvo Metsdpelto, vice ordf6rande
Finansministeriet

Forvaltningsdirektor Kari T. Ahonen, Riksdagen
Verkstdllande direktor Jussi Jdrventaus,
Finska Forsdkringsbolagens Centralforbund

Rep re sentanter fdr a rbetsg iva rna

Verkstdllande direktor Jukka Hdrmdld, Enso-Gutzeit Oy
Bergsr6det Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy
ForetagarrAdet Markku Koskenn iemi, Tammerneon Oy
Vice verkstdllande direktor Tapani Kahri, TT
Verkstdllande direktor Markus Tiitola, Landsbygdens
Arbetsgivareforbund
Direktor Stig-Erik Leiponen, AAC
Verkstiillande direktor Jarmo Pellikka, AAC
Re pre se nta

nter fdr a rbetstaga

m

a

Direktor Raimo Kantola, FFC
Ordforande Jarmo Ldhteenmdki, Pappersforbundet
Ordforande Hilkka Hdkkild, Kemiforbundet
ll sekreterare Jarmo Koski, Handels
Ekonom Mikko Tuominen, Finlands Sjomans-Union
Socialsekreterare Veikko Simpanen, FTFC
Ordforande Voitto Ranne, Akava
Re pre se nta nte

r fdr

Ia

BergsrAdet Jaakko lhamuotila, Neste Oy
Verkstillande direktor Reino Hanhinen, YIT-Yhtymd Oy
Styrelseordftirande Anfti Piippo, Elcoteq Oy
Direktor Seppo Riski, TT
Verkstdllande direktor Esko Murto, Huiskula Oy
Direkttlr Harri Koulumies, AAC
Direktor Heikki Ropponen, AAC

ntb ru ksfdretagarn

Ordforande Heikki Peltonen, Puu- ja erityisalojen Liitto
Ordforande Kauko Lehikoinen, AKT
Ordforande Jorma Kallio, HRHL
Sekreterare Erik Lindfors, Metallarbetarforbundet
Sekreterare Erkki Ukkonen, Finlands Sjomans-Union
Generalsekreterare Seppo Junttila, FTFC
Verksamhetsledare Alari Kujala,Teknikens Akademikerforbund TEK

a

Husmor Ritva Kautto, MTK
Jordbrukare Raino Parkko, MTK
Ordforande Heikki Salokangas, MTK

ll styrelseordforande Hannu Aho, MTK
Husmor Terttu Mielikdinen, MTK
Ordforande Ola Rosendahl, SLC
Representanter fdr ivriga fdretagare
Verkstdllande direktor Tapio Vasara, PTK
Ftiretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky
Re pre se nta nte r

fdr

pen sion sfdrsdkri ng sbolagen

Vice verkstdllande direktor Asko Tanskanen, Pensions-Varma
Vice verkstillande direktor Alpo Mustonen, Pensions-Tapiola
Vice verkstdllande direktor Folke Lindstrom, Verdandi
Rep re sentant fd r

un

Verkstdllande direktor J ukka Laulajainen, Valtakunnan
Kauppiasliitto
Vice verkstiillande direktor Tauno Jalonen, SYKL
Vice verkstiillande direktor Rauno Tienhaara, Pensions-Sampo

Aktuariechef Jaakko Tuomikoski, llmarinen
Verkstdllande direktor Johan Dahlman, Pensions-Alandia

de rstodskassorna

Pensionskassedirektor Keijo Piskondn, Eldkekassa Tapio

Verkstdllande direktor Kari Puustinen, Bensiinikauppiaitten
Eldkekassa

Rep re se nta nt fd r pe n sion s stiftel sern a

Bitrddande direktor Erkki Sillanp6d, Nokiakoncernens

Direktor Eero Tuomainen, Postbanken Ab

Pensionsstiftelse
Re p re se nta

nt

f,6

r f,6rsii kri ng smedicin

Generaldirektor Jorma Rantanen, lnstitutet for

arbetshygien

Avdelningschef Vesa Vaaranen, lnstitutet for arbetshygien

5vriga medlemmar
Direktor Paula Kokkonen, RSttsskyddscentralen for hdlsovirden Lagstiftningsdirektor Kaarina Buure-Hdgglund, JM
Direktor Aulikki Kananoja, STAKES
Generaldirektor Hannu Uusitalo,

STAKES

Sekreterare
Bitr. avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen
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Styrelsen 1994
Verkstdllande direkt<ir Kari Puro,
ordforande
Verkstdllande direktcir Juhani Kolehmainen,
vice ordforande
Representanter fi5r arbetsgivarna

Direktor Lasse Laatunen
Direktor Pekka Merenheimo
Vice verkstdllande direktcir Mauri Moren

Representa nte r

f6

r arbetstaga ma

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Markku Toropainen
Ordforande Esa Swanljung
Re pre se nta

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

nter fdr

Ia

ntb ru ksfdretag

a rn

Avdelningschef Keijo Hyvonen

Ekonomisekreterare Matti Viitanen
Miljosekreterare Markku Wallin
Ordforande Matti Viljanen
a

Sektionschef Kaarina Knuuti

Repre se nta nt fdr f6 retaga rn a

Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo Verkstillande direktor Kari HeikkilS
Ovriga medlemmar

Verksttillande direktor Altti Aurela
Docent Timo Somer
Verkstdllande direktrir Folke Bergstrom

Verkst6llande direktor Risto Kausto
Verkstdllande direktrir Aarre Metso

Sekreterare
Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Revisorer
Diplomekonom, CGR Folke Tegengren
VD, GRM Mikko Leppdnen
Ekonomichef, GRM Mikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

Diplomekonom, CGR Peter lngstrom
Ekonomichef Marjut Lehtikari
Ekon. mag., GRM Arto Kuusiola
Ekon. mag., CGR Jaakko Talsi
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Styrelsen 1995

1997

-

Ordforande, verkstdllande
llmarinen

di

rektor Kari Puro,

Vice ordforande, regeringsrAdet Markku Sorvari,

Social- och hdlsovirdsministeriet
Rep re se nta nte r fdr arbetsgivarn a

Direktor Lasse Laatunen, TT
Direktor Pekka Merenheimo, AAC
Vicehdradshovding Mauri Moren, Skogsindustrin

Avdelningschef Johan Astrom, TT
Socialpolitiske ombudsmannen Markku Koponen, AAC
Vice verkstdllande direktcir Risto Uski, MET

Repre se nta nte r fd r a rbetstag arn a

Socialsekreterare Markku Toropainen, FFC
Forskningssekreterare Kaija Kallinen, FFC
Ordforande Esa Swanljung, FTFC
Repre se nta nt fd r

Ia

ntb ru ksfdretag

f,6

r

fd

I

arna

Avdelningschef Keijo Hyvonen, MTK
Re prese nta nt

Miljosekreterare Markku Wallin, FFC
Arbetarskyddssekreterare Matti H uttu nen, FFC
Ordforande Matti Viljanen, ngenjorsforbundet

Sektionschef Kaarina Knuuti, MTK

retaga rna

Verkstdllande direktor Kari Heikkild, SYKL

Organisationschef Jouko Kuisma, K-Kauppiasliitto

5vriga medlemmar
Verkstdllande direktor Paavo Pitk6nen,

Verkstdllande direktor Taisto Paatsila, LPA

Pensions-Varma
OverlSkare Seppo Mattila, Pensions-Sampo
Verkstiillande direktor Folke Bergstrom,
Pensionsstift elseforen ingen

Overliikare Kalle Varis, Pensions-Tapiola
Verkst6llande direktor Aarre Metso, LEL Arbetspensionskassan

Revisorer
Diplomekonom, CGR Folke Tegengren
Ekonom, GRM Mikko Leppinen
Ekonomichef, GRM Mikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio
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Ekon.mag., CGR Hilkkka Sulonen
Ekonomichef Marjut Lehtikari
Ekon.mag., GRM Arto Kuusiola
Ekon.mag., CGR Jaakko Talsi

Konsultativa kommissionen for invaliditetsdrenden
Vice verkstdllande direktor Seppo PietilSinen,

ordforande
Avdelningschef Marjatta Sirdn,
vice ordforande

Avdelningschef Perfti Tukia

OverlSkare Sakari Tola
Specialistldkaren i inre medicin och

Bitr. avdelningschef Helena Tapio
Avdelningschef Pentti Koivistoinen

kardiologi Matti Saarinen
Specialistldkaren i inre medicin Antti Sorva
Bitr. overlSkare Jukka Kivekds
Docenten i psykiatri Martti Olkinuora
Bitr. civerldkare Kari Kaukinen
Docenten i ortopedi och

traumatologi Pertti Myllynen
SpecialistlSkaren i allmdn medicin
och foretagshdlsovArd Hannu Suutarinen
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Sektionschef Kaarina Knuuti
Overinspektor Pentti Lehmijoki
SocialrAdet Erkki Sillanpdd
'Direktor Esko Vainionpdd
Pensionsdirektor Penfti Saarimdki
ByrAchef Kaija Tolvanen
ti|J 14.12.94

ByrAchef Leena Piskonen
lrin 15.12.94
Ledande civerldkare Hannu Hdrkonen

Specialistl6karen i arbetsmedicin och
foretagshdlsovArd Vesa Vaaranen
Docent Henrik Nordman
Specialistldkaren i psykiatri
Antero Leppdvuori
ByrAchef lrmeli Backstrom
Specialistldkaren i ortopedi
Jarmo Vuorinen
Ombudsman Mikko Nyyssoli

Forskningssekreterare Mirja Jandrus
Vice verkstdllande direktor Tauno Jalonen
Overinspektor Anja Lyra
Verkstdllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Bitr. direktor Eeva Koskensyrjii
Foredragande Liisa Wennervirta
fli 14.12.94
ByrAchef Helind Nieminen
frin 15.12.94
Pensionsdirektor Veijo Jalava

Fdredraganden
Marja Kallenautio
Pirjo Posti

Foretagarnas delegation
Verksttillande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Bitr. avdelningschef Markku Sirvio,
viceordforande
kidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister OIsson
Ombudsman Juhani Hopsu
Trafi

Verkstdllande direktor Erkki Maasalo
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Verkstiillande direktor Jukka Laulajainen
Verksamhetsledare Atilla Samaletdin
Jurist Tiina Oksala-Leino
Styrelseordforande Antti Piippo
Verkstdllande direktor Eero Ahola
Verkstdllande direktor Tapio Vasara
Avdelningschef Tapani Karonen
Bitrddande direktor Hannu Rissanen
Vice verkstdllande direkt6r Alpo Mustonen
Verkstdllande direktor Kari Puustinen

kidkare Raimo Nikkanen
Projektchef Esa Mannisenmiki
ApoteksrAdet Matti Kannisto
Verkstdllande direktor Heikki Koistinen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo
Generalsekreterare Olli Tarkka
Organisationssekreterare Matti Rdiisdnen
Avdelningschef Juhani Seppdld
Verkstdllande direktor Niilo Huttunen
Direktor Pertti Kajanne
Verksamhetsledare lsmo Ojala
Vice verkstdllande direktor Rauno Tienhaara
Kontaktchef Ralf Joutsenlahti
Verksamhetsledare Risto Heiskanen
Trafi

Sekreterare
Projektchef Mikko Pellinen
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Besviir och avgoranden

Pensionsndmnden dr forsta besvdrsinstans for iirenden som giiller den

St

privata sektorns arbetspensioner.

8000

Andring i pensionsndmndens beslut
soks hos forsdkringsdomstolen som
dr hogsta besviirsinstans for arbetspensionsdrenden.

6000

Om pensionsndmndens verksamhet
stadgas iforordningen om pension for
arbetstagare (APF) och i pensionsndmndens arbetsordning som faststiills av social- och hdlsovArdsminis-

4000

2000

teriet.

1990 1991 1992 1993 1994

f l

Avgoranden

!

Besviir

Avgorande,n gn;..bedpmningen av

arbetsformdgan
St

Andringar i pensionsanstalternas beslut
PensionsnAmnden Sndrade besluten
till den Sndringssokandes formAn i

11

procent av fallen. 9 procent av drendena Aterforvisades till pensionsanstalten for ny behandling. Av iirendena som gdllde bedomningen av ar-

betsformAgan 6ndrades 9 procent
och Sterforvisades 5,2 procent.

Pensionsntimnden bestAr av en ord-

forande med uppgiften som huvud-

Handldggningstid

syssla, tre vice ordforanden samt 20

Besvdrens genomsnittliga handldggningstid var fl7ra mAnader under verk-

egenliga medlemmar och suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna som skoter sitt uppdrag som bisyssla utses for tre kalenderAr i sinder. Pensionsndmndens kansli hade
30 heltidsanstdllda tjdnstemiin vid
verksamhets6rets slut.

2500

Besvdr over pensionsbeslut behandlades 1994 liksom under tidigare 5r i

2000

(32 procent). Den minsta andelen
avgoranden gdllde GeVPL, SjPL och
KoPL (1,5 procent).

fura sexmannadivisioner. Samman-

samhets6ret. Den genomsnittliga
handldggningstiden var densamma
for drenden som gdllde bedomning
av arbetsformAgan som for andra
Srenden.

Hur kostnaderna och
antalet drenden
har ufuecklats

I 500

lagt holls 1 83 divisionssammantrdden

1000 -

och mellan 15 och 60 besvdr avgjordes vid varje sammantrdde.

Arvodena till pensionsndmndens
medlemmar dr ofordndrade sedan
1991. Kostnaden per besvdr var
1 419 mark Ar 1990, 1 336 mark 6r

Pensionsndmnden sammantrddde till
plenum tvA 96nger under 1994 for att

1991 , 1 328 mark 61 1992,1386 mark
Ar 1993 och 1 336 mark 61 1994. An-

500

Avslag

Bifall

f-__ tndividuell I
TOrttOSpenStOn

Aterforvisades
eller avvisades
utan provning

avgora besvdr. Forvaltningsdivisio-

talet besv6r borjade oka 1990,

nen sammanhddde 11 gAnger for att
behandla pensionsnimndens forvalt-

antalet var 5 999. Aren 1993 och 1994
oversteg antalet besvdr 7 '100. lnfor-

ningsdrenden.

andet av effektivare sjiilvriittelse kommer att minska antalet besviir. Priva-

Besvdr och avgoranden

tiseringen kommer att oka antalet
drenden som gdller dndringssokan-

lnvalidpension

Under verksamhetsAret inldmnades

7 107 besvdr till pensionsndmnden,
vilket dr 64 fdrre 6n Aret innan. Vid
Arets slut var 2324 arenden anhdngiga, vilket dr 1'10 fdrre dn 6ret innan.

Pensionsndmnden avgjorde 7 355
besviir under verksamhetsAret. An-

dA

de inom den privata sektorns arbets-

pensionssystem.

Helsingfors den B februari 1995

talet avgoranden dr det hittills storsta

under pensionsnimndens verksamhetstid. ljdmforelse med 6ret innan
6kade antalet med 304. Av avgorandena gdllde 5 220, dvs. 71 procent
bedomningen av arbetsformAgan.
Sammanlagl 2 725 avgoranden gdll-

de traditionell

invalidpension och

2 495 individuell fortidspension.
Av de avgjorda drendena gdllde ndrmare 60 procent APL. Ddrefter foljde
Srenden som giillde LFoPL och FoPL
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l]mo Havu

Pirjo Akesson

Ordforande

Kanslichef

Pensionsndmnden 1994

Presidiet
Vicehdradshovding Timo Havu, ordforande
Regeri ngsr6det Tuulikki Haikarainen, vice ordforande
Konsultativa tjiinstemannen Veikko Liuksia, vice ordftirande
Vicehdradshovding Heikki T. HdmdlSinen, vice ordforande
Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

FormAnschef Seppo Virtanen

Byr6chef lrmeli Backstrdm

Bitrddande avdelningschef
MattiToiviainen
Med.o.kir.dr Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o.kir.dr Pentti Ristola

Fil. kand. Heikki Peltola
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Med.o.kir.dr llkka Torstila
SpecialistlSkaren i inre medicin Raine Jussila

Re p re se nta nte r f6

r arbetsg ivarn a
Fil. kand. Pekka Piispanen
Vicehdradshdvding Hannu Rautiainen
Vicehdradshrivding Riitta Wdrn
Jur. kand. Timo Hoykinpuro

Vicehiiradshovding Markus Aimata
Jur. kand. Johan Astrom
Fil. mag. Markku Koponen
Viceh6radshovding Mikko Nyyssold
Re p re se ntanter fdr

a

rbetstagarn a

Socialsekreterare Markku Toropainen
Jurist Janne Metsdmdki

Ordforande Jarmo Ldhteenmiki
Lonesekreterare Pentti Keurulainen

tiil 1.3.94.
Kollektivavtalssekreterare Seppo Juutilainen
fr6n 1.3.94
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Re p rese nta

nter

fiSr lantb ru ksfdretag

a

Agronom Risto Artjoki
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtamdki
Agrolog Johannes ljas

Arbetsloshetskassadirektor Seppo Niininen
Vicehdradshovding Kai Libdck

rna

Agronom Krister Salonen
Agrolog Tage Ginstrom
Vicehdradshovding Risto Airikkala
Agronom Helind Suominen

Repre sentante r fdr fdretaga rna

Organisationsdirektor Matti Rdisdnen
Vicehdradshovding Risto Tuominen

Vicehdradshovding Mikael Soderlund
Jurist Pirjo Koivisto
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Pensionsndmnden 1995 - 1997

Presidiet
Mcehdradshovding Timo Havu, ordforande
Regeringsr6det Tuulikki Haikarainen, vice ordfcirande
Konsultativa tjdnstemannen Veikko Liuksia, viceordforande
Vicehdradshovding Heikki T. Hdmdldinen, vice ordf6rande
Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

FormAnschef Seppo Virtanen

Byr6chef lrmeli Backstrom

Bitrddande avdelningschef
MattiToiviainen

Fil. kand. Heikki Peltola
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Med.o.kir.dr llkka Torstila
SpecialistlSkaren i inre medicin
Raine Jussila

Med.o.kir.dr Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o.kir.dr Pentti Ristola

Rep resenta nter f6r a rbetsg ivam a

Fil. kand. Pekka Piispanen
Vicehdradshovding Hannu Rautiainen
Vicehdradshovding Riifta Wdrn
Jur. kand. Timo Hoykinpuro

Viceh6radshovding Markus Aimata
Jur. kand. Johan Astrtim
Fil. mag. Markku Koponen
Vicehdradsh<ivding Mikko Nyyssold

Re p re se nta nte

r

fi5 r

a

hetstag a rn a

Lonesekreterare Veikko Ahvonen

Kollektivavtalssekreterare Seppo Juutilainen
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Veikko

Si

mpanen

Re p resentanter f6r la ntbruksfdretag

a

Agronom Helind Suominen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtamdki
Agrolog Johannes ljas

Socialsekreterare Markku Toropainen
Jurist Janne Metsdmdki
Arbetsloshetskassadir. Seppo Niininen
Jurist Markku Kojo

rna

Agronom Jukka-Pekka Kataja
Agrolog Tage Ginstrom
Vicehdradshovding Risto Airikkala
Agronom Bjarne Westerlund

Representanter fdr fhretag ama

Organisationsdirektor Matti Rdisdnen
Vicehdradshovding Risto Tuominen
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Vicehdradshovding Mikael Soderlund
Jurist Pirjo Koivisto.

Pensionsskyddscentralens

pu bl i kationer

Forskningsrapporter

Tuominen, Eila: Eldmdnmuutos ja muutoksen hallinta.
Tutkimus leskeksijSSmisen taloudellisista, terveydellisistd ja sosiaalisista
vaikutuksista sekd leskeyteen sopeutumisesta.
Elfiketurvakeskus. Tutkiiruksia 1994:1. Helsinki 1994 (Ant<ors och dnklingars livssituation)
Forss, Slmo - Karjalainen, Pirkko - Tuominen, Kristiina:
Eldkeldiset ja vanhusten avuntarve. Tutkimuksen vdliraportti.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:2. Helsinki 1994 (Pensioniirerna och de iildres behov av hjdlp,
en undersokning om instdllningen till frivilligt arbete)
Gould, Raija: Tyoeldmd takanapdin? Tutkimus ikdSntyneiden
tyontekijoiden tyossd pysymisestd vuosina 1990 - 1993.
ElSketurvakeskus. Tutkimuksia 1 994:3. Helsinki 1994 (Efter arbetslivet?)
Takal a, Me rui : Osa-aikaeldke. Katsaus osa-aikaeldkeft5
koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin.
ElSketurvakeskus. Tutkimuksia 1 994:4. Helsinki 1994 (Deltidspension)
Karisalmi, Seppo; Tyontekijdn rekisteriote ja tyoeliikesanoman vastaanotto.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 994:5. Helsinki 1 995 (Pensionsutdraget)

Oversikter

Laatunen, Refo: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuonna 1993. (Aktuellt inom pensionsforsdkring och
socialforsdkring 1 993)
Laatunen, Refio: Katsaus vuoden 1993 elSketurvaan. (Pensionsforsdkringen 1993)
Laatunen, Re4b: Vuoden 1994 elSkemenoennuste. (Pensionsutgiftsprognos for 1 994)
Laitinen, Sinikka: Eltiketurvassa tapahtuneita ja vireilld olevia muutoksia/
Liinsi-Eurooppa-ll. (Aktuella iindringar och reformer inom pensionsforsikringenA/Ssteuropa del ll)

Statistik
Kuukausitietoja yksityisen sektorin elikkeist6 (mAnadsoversikt)
Neljiinnesvuositi lasto (kvartalsoversi kt)
Tyoel#ikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja, osat lja ll (Arsoversikt I och ll)
Yksityisen sektorin tyoel6kejdrjestelmin aluetilasto (regional statistik over privata sektorns arbetspensioner)
Tyoeldkemenotilasto alueittain (i serien SVT Sosiaaliturva,
i samarbete med Statistikcentralen)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista. Statistik over pensio4stagarna i Finland.
Statistical Yearbook of Pensionerns in Finland
(i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Taskutilasto/Fickstatisti UPocket statistics
Esimerkkeji kokonaiseldkkeistd vuonna 1994 (Exempel pA totalpensioner 1994)
Yritysten tyoeldkemaksut (Foretagens arbetspensionspremier)

Broschyrer
Tyoeldke tutuksi/K6nn din arbetspension
Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension
Yrittijdn elSke/Foretagarens pension
Kuntoutus on hyvd vaihtoehto/ Rehabilitering ett bra alternativ
(i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Miten jdrjestdn tyontekijoilleni lakisddteisen eltikevakuutuksen?/
Hur man ordnar lagstadgad arbetspensionsforsdkring ftir sina anstdllda/
How to provide statutory employment pension insurance for employees
ETA ja Suomen sosiaaliturva lyhyesti/EES och den sociala tryggheten/
The EEA Agreement: lmplications for Finnish social security
(i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Tyokomennus ulkomaille/Utsdnd utomlands
(i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Suomen tyoelSkejdrjestelmd/Arbetspensionssystemet i Finland/

The Finnish Employment Pension Scheme/Das Beschdftigtenrentensystem in Finnland/
Les r6gimes finlandais des retraites du travail (finns Sven pA ryska)
ElSketietoa numeroinaTPensionerna i siffror (dven pA en, ty, fr, ry)
Tyoeldkkeen laskentaopas (Handbok i pensionsberdkning)
ELMO tiet66 elSkkeistd (Pensionsdatabanken ELMO)

Tidskrifter
Tyoeldke 1 - 5
Arbetspension 1
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Arbetspensionslagarna 1994

Lag om dndring av 16 a $ lagen om pension for kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare (51 8/94)
En begr6nsning av ritten att vdlja tidigare yrkesbaserade
pensionsAldrar inom det kommunala pensionssystemet
Lagen tridde i kraft 1.1.1995
PSC:s cirkuldr A28193 och A 35/94
Lag om undantagstillimpning 1995 av 9 g lagen om pension for
arbetstagare (760/94)
APL-indexforjojningen 1,5 % 1.1 .1995
PSC:s cirkuldr A 39/94
Lag om Sndring av lagen om pension for arbetstagare (B7Blg4)
Lag om dndring av lagen om pension for arbetstagare i kortvariga
arbetsforhAllanden (87 I I 94)
Lag om dndring av lagen om sjomanspensioner (880/94)
Lag om dndring av lagen om pension for foretagare (881/94)
Lag om dndring av lagen om pension for lantbruksforetagare (BB2lg4)
Lag om dndring av 43 $ lagen om generationsvdxlingspension for
lantbru ksforetaga re (883/94)
Lag om dndring av 37 g lagen om avtrddelseersdttning for
lantbruksforetagare (884/94)
Lag om dndring av 24 $ lagen om avtrddelspension (885/94)
Stadganden om tilldmpningen av forvaltningsforfarandelagens principer
pA den privata sektorns arbetspensionslagar och en reform av
forfarandet vid sokande av dndring.
Lagarna trddde ikraft 1.1.1995
PSC:s cirkuldr A 46194
Lag om dndring av lagen om pension for kommunala tjdnsteinnehavare
och arbetsta gare (1324194)
Rdttsskyddsreformens stad ga nden nfordes i det komm una la
pensionssystemet
Lagen trddde ikraft 1.1.1995
PSC:s cirkuldr A2195
i

Lag om dndring av lagen om statens pensioner (1189/94)
Lag om dndring av lagen om statens familjepensioner (1190/94)
Lag om indring av lagen om pension for kommunala tjinsteinnehavare
och arbetstagare (1 1 91/94)
Lag om dndring av lagen om Finlands Bank (1192/94)
Lag om dndring av 58 a g folkpensionslagen (1193/94)

Forsdkringsdomstolen blev hogsta besvdrsinstans for den offeniliga
sektorns pensionsdrenden.
Lagarna trddde ikraft 1.1.1995
PSC:s cirkuldr A 1/95
Den finska upplagan av Pensionsskyddscentralens cirku16r finns ocksA
Statens datacentrals databank Minttu i databasen EYLE (sokord t.ex.
N:A39/94).

34

i

Pensionsskyddscentralens reg ister

AndamAl
Pensionsskyddscentralens register behovs for administrationen
av arbetspensionsforsdkringen och for kontakterna till de andra pensionssystemen

Register och registeransvariga
Person reg istret: sektionschef Tel lervo Lehtinen
Arbetsforh6l landeregistret: sektionschef Arja Laakso
Pensionsanordningsregistret: sektionschef Arja Laakso
Handldggningsregistret: sektionschef Anneli Pohjola
Pensionsregistret: sektionschef Anneli Pohjola

Uppgiftskategorier
Personuppgifter (personregistret)
Uppgifter om anstdllningar och ftiretagarverksamhet (arbetsforhAllanderegistret)
APL-,

Sj

PL-, KAPL-, KoPl-anstd

llni n gsforhAllanden

LFOPL- och FoPl-verksamhet
befrielse fr6 n skyld ghet att teckna foretagarforsdkrin g
arbetsloshetstil lig gsdaga r
i

SIPL-, KTAPL- och KyPl-anstdllningar
anstdllningar hos Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
ATP-podng iSverige
anhtingiga utredningar

Uppgifter om pensionsfall (pensionsregistret)
beslut om arbetspension
beslut om rehabiliteringspenning
uppgifter om beslut om folkpension

Uppgifter om pensionsftirsdkringar (pensionsanordningsregistret)
uppgifter om arbetsgivarnas pensionsanordningar
utredningar om arbetsgivare

Handliggni ngsuppgifter (handldggningsregistret)
anhdngiga pensionsansokningar
uppgifter om bilagor till pensionsansokningarna
besvir som iir anhdngiga hos pensionsndmnden och forsikringsdomstolen
och besvdrsinstansernas beslut
forhandsanmdlningar och kvittning av invalidpension och individuell f6rtidspension
uppgifter om formAner enligt olycksfallsforsdkrings-, trafikforsdkrings- och militdrskadelagen
uppgifter om primirtid vid dagpenning enligt sjukforsdkringslagen
uppgifter om utredningar som dr anhingiga vid Pensionsskyddscentralen
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Pensionsskyddscentralens orga n isation
(1

.4.1ees)

Vice VD

Jouko Sirkesalo
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Kontorsserviceavd.
Anu Ronkainen

Ekonomiavd

Arbetspe nsionssystemets orga n isation

Ftirkortningar
APL
KAPL
KoPL

LFoPL
F6PL

sjPL
StPL
KTAPL
KyPL
FB

FPAS

Lagen om pension for arbetstagare
Lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden
Lagen om pension for vissa konstndrer och redaktdrer i arbetsforhAllande
Lagen om pension for lantbruksforetagare
Lagen om pension for foretagare
Lagen om sj6manspensioner
Lagen om statens pensioner
Lagen om pension for kommunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare
Pensionslag for evangelisk-lutherska kyrkan
Finlands Banks pensionsstadga
Folkpensionsanstaltens pensionsstadga
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