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Verkstdllande direktor
N,4attiUimonen

I slutet av Aret var antalet arbetspensioner som faller inom Pensionsskyddscentralens verksamhetsftilt
942 000. Pensionsanstalterna utbetalade sammanlagt 23,9 miljarder
mark i pensioner enligt pensionslagarna for arbetstagare (APL, KAPL,

summan i stilllet fdr tidigare uppskattade 40 procent. Det rAdde en omfattande enighet om kommitt6ns mAlformulering, men man lyckades inte
uppnA enighet i alla praktiska detaljer.

Oenigheten ledde till att de centrala
intresseorganisationerna som var foSjPL, KoPL) och foretagare (LF6PL och retriidda i kommitt6n reserverade sig
FoPL). Okningen frAn Aret innan var mot betdnkandet.
2,7 miljarder mark, dvs. en reell 6kI och med att lAgkonjunkturen ytning pA 8,3 procent. lnom den offent- terligare fordjupas har det blivit allt vikliga sektorn utbetalades 16,1 miljar- tigare att trygga foretagens verksamder mark i pensioner. Den totala hetsforutseittningar. Sankningen av ararbetspensionsutgiften var alltsA 40,0 betspensionspremien med hela 2,5
millarder mark. DA folkpensionsutgif- procentenheter fr6rn borlan av 1992
ten var 17,8 miljarder mark, utbetala- mAste ses mot denna bakgrund. lt/en
des sammmanlagt 61,3 miljarder oron over premienedsattningen milmark i lagstadgade pensioner.
dras av beslutet om arbetspensions-

DEN TOTALA PENSIONSUTGI FTEN

Arbetspensionsforsrikrin gens pre- avgiften som skall uppbdras direkt av

mieinkomst var 27,8 miljarder mark lontagarna under Ar 1993.
och ansvarskulden vid Arets slut 129,5
Avsikten iir att lontagarnas arbetsmiljarder mark. Den genomsnittliga pensionsavgift skall bli permanent och
APL-premien var 1 6,9, KAPL-premien
18,2 och KoPl-premien 13,9 procent
av lonen. Den genomsnittliga FoPLpremien var '15,3 procent och LFoPLpremien 7,6 procent.

att en stor del av framtida h6jningsbehov skall synas i l6ntagaravgiften.
For Pensionsskyddscentralens kreditfdrsakring var 1991 ett mycket tungt
Ar. Kredilf6rsAkringens utjdmnin gsansvar minskade alarmerande och var vrd

Privata
sektorn
1

PA pensionspolitikens omrAde var
den viktigaste frAgan hur finan- Arets slut 34 procent av det fulla besieringen skall sdkerstallas pA lAng loppet. Aret innan var motsvarande sifsikt. BAde pensionskommitt6n'1990 fra 54 procent. KreditfdrsErkringen klaoch kommissionen fdr arbetspensi- rar inte srtuationen enbart genom att
onsfonder arbetade med samma frA- hdja forsakringspremierna, utan kom-
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DEN GENOIVSNITTLIGA
APL-PREIVIEN 1991
16p% AV LONERNA

mer att vara i behov av temporar

ga.

Pensionskommitt6ns 1990 under-

avdelningars arbete resulterade i en
rad fdrslag som tillsammans bildar en
helhet, som syftar till att hoja den ge-

nomsnittliga pensionsAldern med tre
Ar fram lrll hr 2020 och att revidera
pensionssamordningen och indexjusteringen. Forslagen kommer att ha en
betydande inverkan pa forhallandet
mellan pensionsutgiften och l6nesumman. Kommitt6n bed6mer att
pensionsutgiften Ar 2030 kommer att
vara ndrmare 30 procent av l6ne-

tilldggsfinansiering genom medel som
insamlas i anslutning till arbetspensionspremien.
I hostas fyllde Pensionsskyddscentralen 30 Ar. tr/anskligt sett betyder det
att arbetspensionssystemets centralorgan Ar i sin beista aktiva Alder. Ur
verkstiillande direktorens synvinkel 2ir
det ocksA sA iverkligheten. Jag tackar
mina kolleger for ett resultatrikt arbete under det gAngna Aret.
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STYRELSENS
VEH KSAN/ H ETSBERATTELS E

Ar 1991 var Pensionsskyddscentralens och arbetspens sy ste m ets 30: e ve rksamhetsir, Detvar ocks6 def sisfa
dret i styrelsens tredriga verksamhetsperiod, 1 992 inledde
styrelsen en ny treArsperiod
m e d f 6 rnyad sam m an sdttni n g.

si on

Under verksamhetsAret rAkade den
i en

finllindska samhdllsekonomin

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FORVALTN NGSKOSTNADER
I

ekonomisk kris som inte upplevts tidigare under detta Arhundrade, Brut-

Ordinarie verksamhet
Till Pensionsskyddscentralens ordinarie verksamhet hdr bl.a. arbetet
med att utveckla pensionsskyddet,
forskning, statistikfdring och information, olika overvakningsuppgifter i
anslutning till de f6rsakrades pen-

gAende Ar.

gAngspunkterna fOr kreditforsakringen, mdjligheterna att fortsatta med
verksamheten och verksamhetens

sionsskydd och upprlitthirllandet av
ett centralregister.

I
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Loner och arvoden

ADB-kostoader

Lonebikostnacier

f]Ovrisa

aindamAlsenlighet snabbt utredas.
I b6rjan av februari i ir dverlirmnade styrelsen ett fdrslag till lag2indring
till social- och hEilsovArdsministeriet.

Avsikten med lagfdrslaget dr att sii-

riskkerstdlla kreditforstikringens
.1992

tdckningskapacitet under
1

och

993.

Styrelsen sammantradde 17 gAnger under verksamhetsAret. Vid sidan
om uppgiften att leda och styra verksamheten lAg tyngdpunkten fOr styrelsens arbete ocksA i pensionspolitiska

frigor.
Till social- och hdlsov6rdsministeriet gav styrelsen bland annat utlAtanden om lantbruksforetagarnas forsEikringspremie, socialfdrstikringen i
det allmtinna datantitet, social- och hdlsovArdsstatistik och pensionsskyddet
for traktorforetagare i skogsarbete. Till

arbetsministeriet gav styrelsen ett utlAtande om rapporten Arbetskraften
2000.

premieinkomst var 27,8 miljarder
mark.

tonationalprodukten sjdnk med 6,2
procent jtimfort med foregAende Ar.
Fdretagens verksamhetsf6rutsiittningar och lonsamhet f6rsamrades kraftigt. Antalet konkurser okade till 6 100
eller 70 procent jamfort med f6reDen djupa konjunktursvackan fdrsvagade ocksA Pensionsskyddscentralens kreditf6rsakrings risktuickningskapacitet pA ett hotfullt stitt. Dtirfor
mAste bAde de grundliiggande ut-

108 000 nya pensionsansokningar.
Pensionsanstalternas sammanlagda

Till social- och htilsovArdsministerret gjorde Pensionsskyddscentralen

ett forslag g-illande systemet med
nedsatt pensionsPremie fdr F6PLf6retagare, och ett forslag om att tillldmpningen av den s.k. principen om
sista anstalt vid utbetalningen av pensioner skall utvidgas till den offentliga
sektorns pensionsanstalter.
Vid verksamhetsArets slut fanns

det sammanlagt 76 verkssamma
pensionsanstalter inom arbetspensionssystemet. Pensionsanstalterna

utbetalade sammanlagt 23,9 miljarder
mark i pensioner. Vid Arets slut var
antalet pensionstagare 870 000. Under verksamhetsAret mottog Pensionsanstalterna sammanlagt
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Forvaltningskostnaderna var under verksamhetsAret 1 1 1,2 miljoner
mark..Jiimfort med foregAende Ar
okade kostnaderna med 7,4 procent.
Ldner, arvoden och l6nebikostnader
uppgick sammanlagt till 59,7 miljoner mark och kostnaderna fdr ADB
lill22,g miljoner mark.
PA anlilg gningstillgAngarna gjordes maximiavskrivningar enligt n€iringssRattelagen for sammanlagt 5,8
miljoner mark. Frin tv6ngsf6rsiik*
ringsfordringarna overfordes 3,0 mil-

joner mark till kreditforsiikringsreserven.

Utgifterna for den ordinarie verksamheten tdcktes i huvudsak med
de kostnadsandelar som uppbtirs av
pensionsanstalterna. Under verksamhetsAret uppgick kostnadsandelarna till 1 18,0 miljoner mark, Okningen jiimfort.med foregAende Arvar 7,1
procent. Ovriga intEikter uppgick till
15,8 miljoner mark.

KreditfdrsHkringen

KREDITFORSAKRINGENS
ERSATTNINGAR NllINUS

uppgick premieinkomsten
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147,3 miljoner mark, vilmer an foregAende

ras premieinkomst
mark. Att premiein6kade berodde i huvudsak
pA att f6rsZikringsansvaren 6kade och
premieniv&n hojdes.
I ersaittningar utbetalades 232,4
miljoner mark. FrAn denna summa
de Aterindrivna beloppe

Den stora andelen
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stittningar beror pA att
ser 6kade

1987 19BB 1989 1990

senare halft.
sina forsiikringsavtal, vilket innebar att

1991

Aterforsiikringsavtalen upphor att vara
i kraft i slutet av Ar '1993.
Kreditfdrstikringens nuvarande situation ser ut att forts€itta och ytterligare fdrstimras under 1992.
soliditeten fortfarande Eir

roblemen inte losas pA
att det lagf6rslag som

KR

forverkligas.
ngens utjtimn ingsvid Arets slut 336 mil joner
mark, vilket 6ir 34 procent av det fulla
beloppet, I slutet av foregAende Ar var
i Ar

S

UT

utjiimningsansvaret 501 miljoner
mark.

KreditforsEikrin gens totalansvar var

37,5 miljarder mark. Jii
regAende Ar var dkningen
Ansvaret minskat med
kalkylmtissiga varde var
der mark. Detta belopp
28 procent jamfort med
Ar.

1987 1988 1989 1990
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1991

s\relsem()te

19.1

1

.1991 var foljande

medlemmar

ifrarnre raden frAn v^nsbr, direktor Lasse Laatunen (AFC), viceordf. VD Juhani
orclf. overdirektor Jukka Rantala (SHM), fors k n in g ss e k re te ra re Ka ija Kallinen
adm.dr Waldetnar Buhler (foretagarna) och i bakre raden frdn vlinster, verk-

Raimo Pohjanvare (fOC), VD Altti Aurela, dircktor Pekka Merenheitno (AAC),
overliikare Olli Elo, arg.o.forstlic. Keio Hyvonen (lantbruksforetagarna), sakkunniglAkaren
Markku Toropainen (FFC) och Pensionsskyddscentralens VD Matti Uimonen.

Placeringar

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
PLACERINGSTILLGANGAR

PlaceringstillgAngarna uppgick vid
Arets slut till 307,3 miljoner mark. Av
detta belopp utgjorde andelen beviljade l&n 37,5 miljoner, andelen massskuldebrev 256,3 miljoner och aktiernas varde 13,5 miljoner mark.
I bokslutet gjordes vdrdesZinkningar motsvarande 4,3 miljoner mark pA
placeringstillgAngarna. I finansieringstillgAngarna ingick fdrutom ovan ndmnda placeringstillgAngar 1 38,6 miljoner
kortfristiga placeringar

T

yddscentralens personal omfattade Ar 1991 i genomsnitt
384 personer. I slutet av Aret var antalet anst€illda 382. Ir4otsvarande siffra
ett Ar innan var 386. I siffrorna ingAr
Ziven personer som var foraildralediga
eller pA lAng sjukledighet vid Arsskiftet. Utan de frAnvarande omfattade
personalen 355 personer.
Loner och arvoden till representantskapet, styrelsen och verkstilllande di-

rektoren uppgick sammanlagt till
1.057.172 mark. I Ovriga loner och
arvoden betalades 56.853.949 mark.
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Kortfristiga placeringar
Av aterf6rsakringsr6relsen

fdranleddafordringar
Premieansvar

8.034
803

Ersdrttningsansvar

14.404

Gottgorelsef ordringar

Transitoriska fordringar
Premier

6.803
22.157
2.903

RZrntor

0vriga transitoriska fordringar

31.863
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0vriga finansieringstillgingar

286.980

Placerin gstillgdrngar
Skuldebrevsfordringar

55.739

lMasskuldebrevslAn
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Aktier och andelar
Fastighetsaktier
Fastigheter
lnventarier
Ovriga anltiggningstillgAngar
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665.761
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BILA GO TILL BOKSLUTET

(1 000 rvK)

SPE CIFIKATION AV PLAC ERINGSVERKSATVHETEN
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Riintor
Dividender
Forsiiljningsvinster

44.445

963

'1.610

Ovrigainttikter
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47.020

Kostnader
Riintor
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Bokslut

Utjdmningsansvar

'1987
-1988

419.544
482.784

1989
1990

405.210
501.075
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av det fulla
78,3
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68,9
54,0
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SIONSBERA]TELSE

Utsedda vid representantskapets ordinarie hostmdte den '1 1 december 1990
har vi granskat Pensionsskyddscentralens f6rvaltning och rikenskaper fOr Ar
1991 i den omfattning god revisionssed f6rutstitter. Betrriffande granskningen
meddelar vi representantskapet fdljande.

6vervaknin gsrevisionen

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till 6vervakningsrevisor, har svarat for den fortlopande granskningen av rakenskaperna.
Diirvid har konstaterats att bokforingen foljer god bokforingssed, att penningmedlen sk6tts med omsorg och att den interna kontrollen tir EindamAlsenligt
ordnad. LAnehandlingarna ar i ordning och placerings- och anlriggningstillg&ngarnas vdrdepapper i forvar.

Bokslutet
Tillsammans har vi granskat bokslutet jtimte grunder. Bokslutet, som omfattar
den ordinarie verksamhetens och kreditforsiikringsverksamhetens resultatrdrkningar och balansrdkningen, iir uppgjort enligt god bokforingssed. Bida resullatrdkningarna visar noll-resultat och balansrdkningens slutsumma ar
601.099.909,63 mark. Bokslutet och verksamhetsberdttelsen ger saklig och
riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi samt
om den utveckling som hotar kreditf6rsiikringens soliditet.

F6rvaltningen
Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direktionens f6r kreditf6rs6ikringsverksamheten protokoll. Diirtill har vi erhAllit de uppgifter vi funnit

erforderliga.

Vid revisionen har vi kommit till den uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen under rdkenskaps6ret skdtts omsorgsf ullt.

F6rslag
Vi tillstyrker att bokslutet faststdlls.

Vi fdreslir att styrelsens medlemmar och verkstErllande direktoren samt
direktionen fdr kreditforsakringsv'erksamheten beviljas ansvarsfrihet ior Ar 1991

Helsingfors den

I april 1992
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VERKSAMHET
Service till de arbetspensionsforsakrade
Penslonssk yd d sc e ntr

al e n

ger personlig rAdgivning i
pensionsfrAgor till de fors!)krade och tar emot pen-

Anscikningsservice

invalidpension tilisvrdare och den an-

dra pA viss tid, eller pA att visstidspensionernas upphorandedatum

on san sokn i ng ar. P e n si on sskyd d s c e ntr al e n ov e rv aka r
att f o r s dk r i n g s skyl di g h ete n
si

Pensionsskyddscentralen tog under Aret emot 53 000 pensionsansokningar som inlamnats till Folkpensionsanstaltens lokalbyrAer. Dessutom re
gistrerades 55 000 pensionsansokningar som inlamnats till arbetspens onsanstalterna. I siffrorna ingAr bAde
nya pensionsansokningar och ansokningar om fortsatt invalidpension.
Arbetspensionsanstalterna sander
en fOrhandsifylld ansOkningsblankett
och en berakning av arbetspensionens belopp till forsakrade som narmar sig pensionsAldern. Pensionsskyddscentralen formedlade 13 000
registerutdrag och adresserna till personer fddda mellan I 6.1926 och
31 .5.1927 till arbetspensionsanstalterna. Adressuppgifterna kommer frAn
befolkningsregistercentralen. Forutonr

var olika,

fullgors och ger utlAtanden,
r eko m m e n d atio n e r o ch b e slut i enskilda forsiikrades

Reg isterutd ra gsservice

pensionsdtrenden.

De forsakrade kan fA ett utdrag ur

Pensionsskyddscentralens regrster
med uppgrfter om sin arbetspension
antrngen pA egen begAran eller pA
Pensionsskyddscentralens initiativ. Re-

gisterutdrag sands alltid nar ett APLarbetsfdrhAllande upphor och ndr en

PENSIONSANSOKNINGAR

ny arbetstagare forsta gAngen omfattas av arbetspensionsforsakringen.
Under 1991 fick 45200A forsakrade sitt pensionsutdrag frAn Pensionsskyddscentralen Av dem skickades
98 000 pA den forsakrades begaran
siffran lngAr 54 000 utdrag som bes
ta ldes av LEL Arbetspens onskassan

1000 st
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100
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registerutdragen sande Pensionsskyddscentralen ocksA fOrhandsrfyllda blanketter till en del av pensions-

och Pensionskassan for utovande

bU

konstnarer. PA Pensionsskyddscentralens massavdelningar gavs I0 000
utdrag
Nar det galler pAgAende arbetsfor-

40

anstalterna.

Pensionsskyddscentralen vidarebefordrade 32 000 liikarutlAtanden
och andra utredningar som beh6vs
nar pensionsansokningarna avgors,
och 31 000 meddelanden frAn Folkpensionsanstalten om att primartiden

hAllanden eller foretagarverksamhet

r

Pe': !'ss.,

for dagpenning enligt sjukforsdkrings-

betspensionsanstalterna oclr Folkpens onsanstalten varandra om avgotarden som galler den sdkandes arbetsofdrmAga innan det slutliga beslutet
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PENSIONSANSOKNINGAR
ENLIGT PENSIONSSLAG

lagen hade upphort.

For att undvrka slnsemellan avvikande pensionsbeslut informetar at-

937
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racker inte uppgifterna i Pensions, skyddscentralens register till for berakning av pensionsbeloppet, utan det
behdvs ytterligare uppgifter frAn pensionsanstalterna. I praktiken kan en-

dast en del av de forsakrade fA en
pensionsberakning uttryckt i mark. Ar
1991 fick cirka 33 000 forsakrade registerutdrag med pensionsberiikning.
Pensionsanstalterna sande under
Sret pensionsutdrag till arbetstagare

som fyllde 30, 35, 40,45,50 och 55

fattas. Under verksamhetsAret formedlade Pensionsskyddscentralen

20

sammanlagt 54 000 sAdana forhandsanmalningar och svar pA forhandsanmAlningar om invalidpension och in
dividuell fortidspension.
lfall besluten avviker frAn varandra
forhandlar pensionsanstalterna. Ar
199I var 7 800 fall f6remAl fdr forhandling. I 2B2lall forblev besluten sinsemellan avvikande. De flesta dArfor att
den ena pensionsanstalten beviljade

15

FoPljorsakrade
eller sammanlagt '170 000 utdrag.
Pensionsskyddscentralen gav basuppgifterna fOr 155 000 utdrag och
Ar och till ndstan alla

24 000 fardigt formulerade utdrag.
N/ed hjalp av utdraget kan de forsakrade kontrollera att uppgifterna
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registret ar riktiga. Under Aret glordes
12 000 framstallningar om justering
av uppgrfterna om arbetsforhAllanden.
Distributionen av korten for forfrAgan om arbetspension justerades och

avr-

med Posten slots ett
ten skallfinnas tillgiingliga pa

kor-

n

kon-

toren. Korten finns ocksA pA fbr'stikringsbolagens kontor och Folkpen-

Reg

REGISTERUTDRAG
TILL ARBETSTAGARE

PA Pensionsskyddscentralen ankommer att registrera tilliiggsformAner enligtl l S APL, Under Aret behandlades over 4 600 anmdrlningar
om registrering av tilltiggsskydd.
Storsta delen av dessa gdllde iindringar i tidigare tilltiggsforminsskydd
p.g.a. familjepensionsreformen.
pensionsanordningar omfattande
minimiskyddet registrerades 352 nya

sionsanstaltens lokalbyrAer.
PA fdrs6k oppnades direkt terminalforbindelse frAn Pensionsskyddscentralens register till fem pensions-

fdrsiikringsbolags sammanlagt
kalkontor.

1

73

le

I

Register

I

tilliig gsformAnsarran gem an g.

centralregistret fdr arbets-

pensionsf6rsdikringen samlar Pensionsskyddscentralen uppgifter om arbetstagarnas och foretagarnas pensionstillvdxt och om pensionsavgdranden. Ar 1991 bokfordes cirka fem miljoner registerhirndelser.
Till pensionsanstalterna gavs 2,3
miljoner utdrag ur Pensionsskyddscentralens register. Av dessa behdvdes 300 000 i handltiggningen av pensionstirendena, och 400 000 var svar
pA pensionsanstalternas via terminal
gjorda forfrAgningar om arbetsforhAl-

Ridgivning

Ira",. ur.- La
matiska
utskickning

o"n

Utdrag givna

forsekrades

av pensions-

begAran

anstalterna

Pensionsskyddscentralen svarar
pA forfrAgningar per brev, i telefon och

i sin kundexpedition. Under Aret besvarades 17 300 brev. Av brevmottagarna hade B 700 framfort sammanlagt 11 900 anmiirkningar pA riktigheten i registeruppgifterna. Deras brev
vidarebefordrades till pensionsanstalten fdr handltiggning.

Kundexpeditionen besOktes av

4 835 personer och cirka 22 200

landen.

Pensionsskyddscentralen uppriitthAller tiven register over APL-pensionsanordningar. Pensionsanord-

istrerade tilliig gsfiirminer

REGISTERHAruOEISTN OCH
PENSIONSANSTALTERNAS

verksamhet till tira. Efter Arsskiftet Atergick man tillnormala dppettider.

r0nrnAouNGAR

ningsregistret innehAller uppgifter om
arbetsgivare som tecknat APL-forstikring. Vid Arets slut omfattade registret
1 06 000 gtillande APL-pensionsanord-

fdrs€ikrade bad om rAd via telefon.
Under h6sten hOll kundexpeditionen
oppet till klockan 17.30 pA torsdagar
Pensionsskyddscentralens 3O-Ariga

Tilldmpnin gsavg6randen och
utlitanden till f6,rsdkringsdomstolen

ningar.
Registren iir fortfarande f6remAl fOr

Under Aret gavs sammanlagt 553
tilltimpningsavg6randen och utlAtanden; av dessa gavs 64 till pensionsntimnden eller forsiikri n gsdomstolen.

omfattande dndringar. Registren och
datatrafiken vidareutvecklas. Stirskilt
anslutningen av SjPl-pensionsriitt till
ansvarsfordelningssystemet och till
den s.k. principen om sista pensionsanstalt kriivde eindringar.

I tirenden som gtiller sdkande av
iindring begtir forstikringsdomstolen
expertutlitande av Pensionsskydds-

'1987 1988 1989 1990

Inesist"n I
hAndelser

Pensionsanstalternas

f0rfregningar

1B

I

1991

centralen. Under Aret behandlade for-

APL-6vervakningen i siffror

stikringsdomstolen 2 680 arbetspensionstirenden som gtillde s6kande av eindring. Pensionsskyddscentralen gav utlAtande om 2 000 av dessa fall.

Konsultativa kommissionen for invaliditetstirenden, som verkar i anslutning till Pensionsskyddscentralen,
gav 30 rekommendationer till avgdrande.
APL-, FiiPL- och KoPL-6vervakningen

Arbetsgivarna ar enligt lag skyldiga

att uppta APLjorsiikring for sina ansttillda. Foretagarna skall sjtilva teckna FoPl{drsdkring. De arbetsgivare
som forsummat sin fdrstikringsskyldighet har i regel tecknat APLJorsZikring efter stirskild uppmaning. Om f6rszikringsskyldigheten inte uppfylls, utser Pensionsskyddscentralen en pensionsanstalt och tecknar forsiikring.

FiiPL-dvervaknin gen i siff ror
APL-OVERVAKNING

upputred- maning
ningar tecknade
Paborjade Pa

Tvengsforsek-

Arbetsgivatr
inspektioner

ringar

fdrsAkningar
1991

f,nno

I
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Pensionss ky d d s-

centralen de andelar av pen-

sionerna som pensionsanstalterna gemensamt skall
b eko sta, u p p r iitth All e r c e ntralregister dver arbetsforn, f d r etag arp e ri o d e r
och pensionsanordningar,
i n s p ekte rar pe n sio n sstittelh Al I an d e

ser

och

-kassor samt ger

sion san stalterna anvi sni ng ar och rekom m e ndatio-

pen

ne r o m

Ansvarsf6rdelning

I

agarnas

till iimpning.

PENSIONSUTGIFTENS

hetspensioner, 12,5 procent familje-

ANSVARSFOROEIruIruC

pensioner och 4,0 procent tilliiggspensioner. I deltidspensioner, som ocksi
bekostas gemensamt, utbetalades 4,3
miljoner mark.
Sammanlagt 48 pensionsanstalter
hade betalat mindre tin deras ansvarsandelar fdrutsatte. Skillnaden, 1 852
miljoner mark, indrevs hos dessa pen-

Under verksamhetsAret utredde
Pensionsskyddscentralen pensionsanstalternas ansvarsandelar fdr de
pensioner som utbetalats under Ar
1990. Vid ansvarsfordelningen faststdills varje pensionsanstalts andel
APL-KAPL-KoPL-pensionsutgift en fdr
de andelar som skall bekostas gei

sionsanstalter och betalades ut till
de 40 pensionsanstalter som hade

mensamt och i FOPL-pensionsutgiften.
Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt ansvarar fdr pensionerna enligt

betalat mera iin deras ansvarsandelar fdrutsatte. Den mAnatliga fOrskott-

LFOPL.

utredningen av ansvarsfordelningen

Arbetspensionen betalas isin helhet av en enda pensionsanstalt, 2iven

sdinkte isamband med den slutgiltiga

om penslonen baserar sig pA flera ar-

betsf6rhAllanden och fdretagarperioder som har forsdrkrats hos olika
pensionsanstalter. I samband med
ansvarsfordelningen formedlas till den
betalande pensionsanstalten de andelar som de olika pensionsanstalterna

I

Fonderad det

utredningen det penningbelopp pA
1 852 miljoner som passerat via Pen-

Pa pensionsanstalternas
gemensamma ansvar

sionsskyddscentralen till 391 miljoner
mark.
I samband med ansvarsfdrdelningen betalades till de pensionsanstalter som bedriver i APL, KAPL, KoPL,

LFOPL-PENSI ONSUTG I FTEN

skall svara for. Pensionsandelar indrevs av 54 pensionsanstalter till ett
sammanlagt belopp av 221 miljoner
mark. Beloppet fordelades mellan 82

lagda forstikringspremie, som utg6r
ttickning for de utgifter som orsakas
av att arbetsl6shetsperioder beaktas

pensionsanstalter.
Ar 1990 utbetalades sammanlagt
17 634 miljoner mark i APL-, KAPLoch KoPl-pensioner.
denna
summa bekostades 74,2 procent eller
13 081 miljoner mark av pensionsans-

Av

talterna gemensamt. Denna post
fordelade sig mellan de olika pensionsslagen sA, att 53,7 procent var
Alderspensioner, 1 6,3 procent invalid-

pensioner och individuella fortidspensioner, 13,5 procent arbetslds-

SjPL och KTAPL avsedd verksamhet
iiven deras andelar i den av Centralkassan f6r arbetsloshetskassorna er-

1986 1987

1988

[/ed forsakringspremier f inansierad

I
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1989

1

990

Statens andel

i

pensionerna. Fdrstikringspremien f6r
1990 var 594 miljoner mark.
I FOPl-pensioner utbetalade pensionsanstalterna Ar 1 990 sammanlagt
1 656 m,il.loner mark. Statens andel i
F0Pl-pensionerna var noll mark.
Ar 1990 utbetalades 2 096 mlljoner mark i LFdPl-pensioner. Statens
andel LF6Pl-pensionerna var 1 688
miljoner mark.
Fdr att tEicka kostnaderna fdr fdr-

tidspensionerna for frontveteraner fAr
pensionsanstalterna erstittning av staten genom Pensionsskyddscentralens

ldr om datatrafiken mellan pensions-

F6PL-PENSI ONSUTG I FTEN

anstalterna. Dessutom siindes sex cirkuldr som inte h6rde till nAgon av de
ovanndmnda serierna.

fdrmedling. Ar 1990 uppgick denna
post till 84 miljoner mark. Till staten

Pensionsskyddscentralen up-

fdrmedlade Pensionsskyddscentralen
skillnaden mellan forskottet och statens slutliga andel som var 128 159
mark.
Genom Pensionsskyddscentralens
f6rmedling erlades tiven f6rskotten for
1 991 Ars ansvarsfdrdelning. tt/Anatli-

gen fdrmedlades 162 miljoner mark
frAn pensionsanstalter som betalat
forskott till pensionsanstalter som
uppbtir fdrskott. Till pensionsanstalterna formedlade Pensionsskyddscentralen 27 miljoner mark i statligt
ersiittningsf6rskott fdr frontvete-

1986 1987

E

'1988

Med fdrsakringspremier f inansierad

1989

1

990

Statens andel

prtitthAller databanken ELAKETI ETO,
som ingAr i det av statens datamaskincentral tillhandahAllna MINTTUsystemet. I databanken ingAr databaserna ESOR (innehAller tilltimpningar
och avgdranden), EYLE (innehAller
PSC:s cirkulEir), ELLA (de gZillande arbetspensionslagarna) och ENTI (tidigare stadganden i arbetspensionslagarna). Under Aret har drygt hundra
utomstAende anviindare vid sidan om
den egna personalen anvtint databankerna.

Tillsynen tiver pensionskassor
och -stiftelser

ranernas fdrtidspensioner och 78 mil-

joner,mark iforskott pA statens andel
av FoPL-pensionerna.
FrAn borjan av Ar 1991 anslOts Sj6-

Vid utgAngen av Ar 1991 bedrevs

lagstadgad pensionsfdrsEikrings-

manspensionskassan till ansvarsfdrdelningssystemet. Till den del som
motsvarar minimiskyddet enligt APL
enligt sjomanspensionslagen vid ans-

verksamhet av 54 pensionsstiftelser
och 11 pensionskassor. I sifforna ingAr ocksA de stiftelser som redan fattat beslut om att upph6ra. En ny stif-

varsfdrdelningen pA samma siitt som
pensionerna enligt APL, KAPL och

telse grundades.
Pensionsstiftelsernas och -kassor-

bekostas och beaktas pensionerna

KoPL.

I

Tilldmpningsanvisningar

Ar 1991

pensionsanstalterna for kiinnedom.
A-serien ingick ocksA anvisningar om

tillampnilgen av arbetspensions-

lagarna. Arets viktigaste tilliimpnin gssdrndes sammanlagt 67

cirkultir till pensionsanstalterna.
I A-serien sdindes alla regeringspropositioner och stadfdsta f6rfattningar som gtillde arbetspensionerna till

cirkulZir giillde invalidpension, pensionsskyddet vid garanterat arbete

200 000 personer, varav ca 4 000 tir
fdretagare. Dessutom Zir Pensionskassan fdr utdvande konstntirer understtilld Pensionsskyddscentralens
tillsyn.

Pensionsskyddscentralen deltar

och rehabilitering.
B-serien innehAller cirkulEir om for-

stikringstekniken och C-serien cirku-
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nas verksamhet omfattar knappt

i

utbildningen av och gett rAd At personalen vid stiftelserna och kassorna.

KREDITFORSAKRINGEN

Fdretagen kan anvdnda
sskydd sce ntr ale n s
g s o m st)ke rhet fdr sina lin hos arbetsp en si o n san stalte r n a. De ssP e n si on

k r e d itf 6 r s iikri n

utom tryggas pensionsstiftelsernas och -kassornas
p en si on san svar gen om kreditforsZikring.

ning over landet dverensstdmmer

Kreditf6rstikringen inrEittades
samtidigt som det lagstadgade ar-

ganska vdl med f6retagens spridning
i hela landet. I fdrhAllande till antalet
fdretag finns de flesta kunderna dock
i Nylands, Sl tt/ichels och UleAborgs
Itln. Alla branscher finns representerade. Den stdrsta delen ilr fdretag
inom industri och handel.

betspensionssystemet eller for 30
Ar sedan. Kreditf6rstikringen gjorde
det mojligt att forltlgga skotseln av
pensionsskyddet forutom till pensi-

onsforsEikringsbolagen ocksA till pen-

sionsstiftelser och -kassor. Samtidigt

gavs de foretag som anlitade Pen-

Kreditftirsdkringens
huvuduppgifter

sionsfdrstikringsbolagen mOjlighet att
fA kreditforstikring i Pensionsskydds-

centralen som stikerhet for sina penKreditfdrsiikringens friimsta uppgift med tanke pA den lagstadgade
pensionsfdrsEikringen 2ir att stiker-

sionslAn.

Kreditftirsdkringens kunder

stEilla

Pensionsskyddscentralen har

pensionsmedlen vid arbetsgiva-

rens konkurs. Ett exempel pA detta
tir Wtirtsilti lt/arinindustris konkurs
som inte medfdrde nAgon skada f6r

i

dag cirka 5 500 kreditfdrslikringskunder. De flesta kunderna dr fdretag
som beviljats lAn av pensionsanstalterna. En tredjedel av kundernas l&n

de anstdilldas pensioner.
Fdr pensionsanstalternas del har
kreditfdrsZikringen en andra uppgift.
Kreditforstikringen skall st6da pensionsanstalternas placerin gsverksamhet, dvs. placeringen av pensionsmedel i ndringslivet. Som ktint
fordelas AterlAningen redan automatiskt jtimnt, eftersom l&nets storlek irr

uppgAr till hdgst 200 000 mark, en
tredjedel dverstiger en miljon mark
och en tredjedel Eu mellan 200 000
mark och en miljon mark. De tyPiska
kunderna tir alltsA smA och mellanstora fdretag.
Kreditfdrsiikrin gsku ndernas sprid-

KR ED ITFORSAKR NGSVER KSAIV H ETEN
I

.1

98 7-.1 99.1

(milj.mk)

1987 1988 1989 1990
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1991

beroende av hur mycket foretaget betalar i pensionsforsdkringspremier.
Det kan vara mycket besvairligt att
uppnA lika stor rattvisa genom sdrskilda pensionsbeslut. Genom att
beddma foretagens risker stdder
Pen-sionsskyddscentralen liksom ovriga inrEittningar som beviljar kreditfdrsEikring pensionsanstalterna.

DE OLIKA PENSIONANSTALTERNAS
ANDELAB AV KREDIT-

FORSAKRINGSBESTANDET

Kreditftirsdkringen och nSringslivet
Ur n2iringslivets synpunkt iir Pensionsskyddscentralens kreditfdrsilkring en del av finansmarknaden. For
kreditfdrstlkringen, liksom for alla andra parter pA finansmarknaden, iir
den rAdande djupa konjunktursvackan en exceptionellt svAr utmaning.
VAgen av konkurser tar pA alla finan-

sionsstiftelser

siarers soliditet.
I denna situation ar alla finansiirrer
mycket AterhAllsamma ndu det gEiller
risktagning. ltulan dr radd att Atstram-

ningen

av

n

E t"n- €r0,,
sakrlngsbolag

Pensionskassor

LEL

Arbets'

0vriga

pens ons
kassan

KRED ITFORSAKRI NGSBESTANDET

ENLIGT FORSAKRINGSOBJEKT

penningmarknaden ut-

vecklas till en kreditkris, som ytterligare bidrar till att den nuvarande konjunkturnedgAngen blir djupare och
lAngvarigare.

Penninginriittningarnas soliditet
krdver ekonomiska resurser. lnsatt

i

denna helhetssituation ar den satsning
som Pensionsskyddscentralens kre-

ditfdrstikring behdver ganska ansprAksl6s till sitt omfAng. For att finansmarknaden skall fungera och fdr att
en kreditkris skall kunna undvikas be-

hdvs samarbete, en mAngsidig analys av situationen och kanske ocksA
nya lAngfristiga och temporara losnin-

[].l

61",15n;ns
Pensionstiftelsers
och -kassors
rea egendom

gar.

Placer ngs
lan

ANTAL SKADEFALL

t9B7 t9B8 1989 1990

24

1991

Kreditf6redkringen

1

99

I

NYA KREDITFORSAKRI NGSKUNDER

Under rtikenskapsAret tillkom 723

nya kreditforsfikringskunder. Aret innan var antalet nya kunder 739. Huvuddelen av forsdikringsbestAndet iir
sdkerhet f6r de lAn som pensionsans-

talterna beviljat och for pensionsanstalternas ansvarsunderskott. Sam-

manlagt uppgick dessa kreditf6rsdrkringar till 26,5 miljarder mark.

Pensionsstiftelsernas och -kassor-

nas realegendom utgjorde sdkerhet
for 1 1,0 miljarder mark. Av kreditfdrsdkringsbestAndet var 3,8 miljarder
mark Aterf6rstikrat i inhemska skadefdrstikringsbolag.
Premieinkomsten var 147,3 miljo-

'1987 1988 1989 1990

199.1

ner mark. Antalet kreditforstikringar
okade med 272 jiimfort med foregAende Ar och var vid Arets slut

I

5BB.

Under 1991 intrtiffade 261 skadefall. Aret innan var antalet skadefall
1 19. I erstittningar utbetalades 276,2
miljoner mark. Av skador som ersatts
unde[ riikenskapsAret kunde 28,7 mil
joner mark och av tidigare ersatta skador 15,3 miljoner mark Aterindrivas.
I fdrhAllande till antalet kunder har
antalet skadefallvarierat under de senaste tio Aren mellan 0,6 och 4,7 pro-

ANTALET KUNDER I OLIKA
BRUTTOANSVARSKLASSER

cent.

Direktionen f6r
kred itfiirsdkrin gsverksam heten

Direktionen for kreditf6rsdikringsverksamheten har bl.a. till uppgift att i
stirskilda fall besluta om kreditf6rsEikringspremiens storlek och vtirdet pA

Under

0,1

0,1-0,49 0,5-1,9

2,0-9,9

Over
10 milj, mk

den siikerhet som dverlAts till Pensionsskyddscentralen. Under Aret behandlade direktionen 63 s.k. stirskilda
tariffieringstirenden och tvA arenden
som giillde motslikerheter.
ANTALET KUNDER I OLIKA
BRUTTOERSATTN I NGKLASSER

Under

0,'l

I
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0,1-0,49 0,5-1,9

2,0-9,9

Over
10 milj. mk
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Penslonss kyd

d s c e n tr al e

n

deltar i utvecklandet av arbetspensionsskyddet inom
ramen fdr olika samarbetsgrupper och genom att ge
utlAtanden och gdra framstdllningar. Till stod fdr beslutsfattande och planering
for Pensionsskyddscentralen statistik och bedriver
un

d e r s 6 kn i n g

sv e rks am

h

et,

foretar utredningar, gdr upp
prognoser och utf6r grundliiggande juridiskt arbete.
Penslonss ky d d s c e ntr al e n
f5ljer upp utvecklingen inom
penslonssyste met och pensio n sref orme rn as ve rkn ingar och sammansttiller uppgifter om pensionsskyddet
iandraldinder.

Kommitt6er och arbetsgrupper

Ar 199'1 verkade sex pa offentlig
basis tillsatta arbetsgrupper, kommitt6er eller kommissioner som behandlade utvecklandet av pensionsskyddet.

Stirskilt Pensionskommitt6n 1 990
gav Pensionsskyddscentralen mycket
arbete under Aret. Pensionskommitt6n, som tillsattes i december 1989,
hade till uppgift att utreda hur fdrtidspensionssystemen kan utvecklas sA
att iildre arbetstagare deltar i arbetslivet ldngre tin tidigare. Pensionskom-

mitt6n fdrberedde ocksA forslag till
Pensionsskyddscentralen har
medverkat if6liande
beredningsorgans arbete:

pensionspolltikens utformning pA lAng
sikt. Pensionskommitt6n 1 990 avgav
sitt betiinkande till social- och hdlsovArdsministeriet i december'1 991.
I bettinkandet sttills som mil att
den genomsnittliga pensionsAldern
skall hojas frAn nuvarande 58 Ar till 61
Ar fram lill br 2020. Bland annat genom att utveckla de nuvarande fortidspensionssystemen kan m6let uppnAs.
Kommitten f6reslAr ett stort antal
Eindringar i pensionsvillkoren och i det
siitt pA vilket pensionen faststiills.
Kommitt6n fdreslAr ocksA att pensionsindexen skall fdrenhetligas sA att
alla pensioner till personer under 65
Ar justeras med APl-index och alla
pensioner till personer 6ver 65 Ar jus-

teras med konsumentprisindex. Den
okning av folkpensionsutgiften som
iindringen medfdr foreslAs finansieras

genom att folkpensionens grunddel
blir pensionsavhtingig. Kommitt6n foreslAr att huvuddelen av Eindringarna
trtider i kraft vid bdrjan av Ar 1993.

Utl6tanden och framstdllningar
Pensionsskyddscentralen gav utlAtanden till social- och h2ilsovArdsministeriet om de promemorior och
betdnkanden som presenterades av
arbetsgrupper som utrett lantbruksforetagarnas pensionspremie, social-

fdrstikringen i det allmtinna dataneitet, social- och hdrlsostatistiker och
traktorfdretagarnas pensionsskydd.
Till arbetsministeriet gav Pensionsskyddscentralen ett utlAtande om
rapporten Arbetskraft 2000.
Till social- och htilsovArdsministe-

riet overliimnade Pensionsskyddscentralen en utredning om principen

om sista pensionsanstalt vid pensionsutbetalning. I promemorian
konstateras bl.a. att det tir tindamAlsenligt att infdra principen vid
utbetalning av pension samtidigt som

den borjar gdlla pensionsbeslut. Enligt arbetsgruppen kan reformen
forverkligas tekniskt tidigast frAn bdrjan av ir 1994.
I en promemoria till social- och

hiilsovArdsministeriet foreslog Pensionsskyddscentralen ett nytt system
med nedsatt premie for nyfdretagare
som omfattas av FoPL. Enligt forslaget skall en ny fdretagare som iir yn$re dn 43 Ar under de tre fdrsta Aren
som f6retagare betala endast 50 procent av full premie. Nedsdttningen
beviljas endast en g&ng per foretagare.

27

Forskning och statistikf6ring

mensamma statistiken 6ver pensions-

tagarna aktuella. FrAgorna utreds nu
PA vAren 1992 publicerades tvA ndrmare under Pensionsskyddsforskningsrapporter om pensions- centralens ledning.
bendrgenheten, "Tyd vai eldke" (Arbe-

Pensionsskyddscentralen deltar

i

te eller pension) och "Nuorena eliik- nordiska socialstatistikkommittens
keelle" (Pension redan som ung). Un- (NOSOSKO) arbete med att fornya
dersokningarna baserar sig pA en oversikten over de sociala trygghetspostenkEit som gjordes hosten 1990.
Frirgeform ulEiren skickades till fortids-

pensionstagare och aldre personer
som fOrvarvsarbetar. FrAgestErllnrn garna i pensionskommittdns bettinkande
togs till utgirngspunkt f6r det fortsatta
undersdknin gsarbetet.
I oktober gjordes en intervjuundersokning om medborgarnas Asikter om
socialskyddet. En undersdkningsrap-

systemen i Norden. Publikationen blir
ftirdig hOsten 1992. Den nya nordiska
klassificeringen fdr sociala utgifter som
utvecklats av NOSOSKO har anvdnts i
Finland sedan 1989.
sB-ARINGAR I SLUTET

AV 1990

port publiceras i borjan av Ar 1992.
Avsikten tir att undersdkningen skall
upprepas med jdimna mellanrum och
bli en kartltiggning av hur Asikterna fdrandras.

Pensionsskyddscentralen har behandlat och rapporterat om resultaten
frAn pensionsanstalternas f6rs6k med
tid igrehabilitering. l\rlaterialet kompletterades fram till utgAngen av 6ret.

Undersokningen om pensionssystemen i Norden har pAgAtt hela
iret, liksom undersokningen om ef- E
terlevandefamiljernas ekonomi och tinkors hemarbete.
Statistikforingen bestAr av tre delomrAden, dvs. regelbundet producerade statistikpublikationer, statistikuppdrag av engAngsnatur samt underhAll och utveckling av datainnehavet.
For att utveckla statistikfdringen
har Pensionsskyddscentralen idkat
aktivt samarbete inom arbetspensions-
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FAKTORER SOIV PAVERKAR
AIonT ARBETSTAGARES BESLUT
ATT FORTSAilR NRETTR

ARBETSKRAFTEN OCH ANONIruORN
I DEN GENOIVSNITTLIGA
PENSIONSALDERN

systemet, den ovriga socralforsdkringen och socialtrygghetssystemet
bAde pA nationell och nordisk nivA.
PA vAren 1991 blev kommissionen
fdr utvecklande av social- och htilsostatistiker fZirdig med sitt bet2inkande.
Bland fdrslagen som giillde socialf6rsEikringen ar en ny rehabiliteringsstatistik och en forbtittring av den ge-
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Kortare
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UTBILDNING OCH INFORN/ATION

Kurser ftir pensionsanstalternas
personal och grupper med
anknytning till arbets-

pensionssystemet

Bide

anstdrllda

vid pensionsan-

stalterna och annan personal inom
socialskyddssektorn deltog i utbildningen. Den nya rehabiliteringslagstiftningen behandlades sdirskilt vid de

temadagar som ordnades for pensionsanstalterna. Ungefar 300 personer deltog i temadagarna. Till dvriga
delar fortgick utbildningen enligt traditionellt monster. Nya tjAnstemtin fick

P e n si o n s skyd d sc e ntrale n s
uppgifter ingAr att sammanstiilla enhetlig information och

informera om arbetspen-

sion sl ag stiftnin g en och p ensionsskyddet. Genom information och utbildning uppr litth All e r Pensionssk y d d sce ntral e n sakku rlskape n h os
personalen inom den sociala
sektorn, i pensionskassorna
och -stiftelserna och hos
andra som i sitt arbete skoter pensionsdrenden.

Itingre med fick kompletteringsutbildning. PA kurser och temadagar fdrd-

i

ralens fdrtidspensionsundersokning
presenterades. Ungefiir 1 30 tidningsartiklar i dmnet visade att frAgan vackt
intresse.

Pensionsskyddscentralen hade en

egen massavdelning pf miissorna
Kuopio, UleAborg och Abo. Avsikten
med att delta i mdssorna iir fdrutom

i

grundutbildning och de som varit
jupade sig deltagarna

mation om arbetspensionerna utkom
pA de bAda inhemska sprAken. En ny
broschyr om utlErnningars pension i
Finland utkom pA engelska och finska. Pi grund av efterfr&gan 6versattes den ocksA till tyska och ryska.
I diskussionen om f6rtidspension
deltog man genom altordna en presskonferens dEir Pensionsskyddscent-

att ge pensionsrAdgivning av hdg kvalitet att aven synas bland publiken pA

utjtimning

av pensionskostnader och pensionsberzikning.

I de fdredrag som h6lls vid den

mdssan och i de lokala massmedierna. Servicedagar med rAdgivning och
information ordnades pA 15 orter un-

Arliga arbetspensionsdagen behandlades arbetspensionssystemets histo-

der verksamhetsAret. RErd givn ingsservice ordnades ocksA isamband med

ria, befolkningsfrAgor, rehabilitering

socialskyddsdagarna i Tammerfors,

samt f6rslagen som Pensionskommitt6n '1990 framf6rt. Sammanlagt del-

samband med moten som ordnats av
nAgra fackliga centralorganisationer
samt under de Gamlas Vecka.
Tidskriften Tyoeltike utkom med

tog ndistan 2 000 personer i utbildnin-

gen som ordnades for pensions-

i

fem nummer och tidskriften Arbetspension med tvi. En hel del spaltutrymme tog den europeiska integra-

anstalterna.

Liksom under tidigare Ar ordnades utbildning i arbetspensionsservice

for Folkpensionsanstaltens personal.
Samarbetet bygger pA en 6verens-

titut.

tionens inverkan pA socralskyddet, rehabiliteringsreformen samt finansieringsfrigorna, som blev fdremAlfor ett
specrellt intresse i och med den nya
arbetspensionsavgiften som pAfordes
16ntagarna. Fdr att stiuka tidskriftens
roll som fdrbindelselank inom arbets-

lnformation

pensionssystemet publicerades mer
material som framf6r olika Asikter an

kommelse mellan Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten.
Kurser ordnades ocksA i samarbete
med socialskdtare och medborgarins-

tidigare.

Pensionsskyddscentralen firade

Vid sidan om den traditionella verk-

sin 3O-Arsdag i oktober under fria former. lVed tidningsurklipp och fotogra-

samheten prdglades informationsverksamheten under Aret av fOrberedelser f6r den kommande internatio-

fier ger klippboken "Tiimalasissa tyoeliikkeet" en oversikt av Pensionss-

naliseringen, dessutom utnyltlades datateknikens utveckling inom olika kommunikationsomrAden.
Broschyrerna som ger basinfor-

kyddscentralens 30 Ariga tillvaro.
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I

NTERNATIO
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ELLT SAN/ARBETE

Konventioner om soGial trygghet

EES-avtalet

Pensronsskyddscentralen handhar
sedan tjugo Ar tirenden i anslutning till

En arbetsgrupp vid Pensionsskyddscentralen har utrett EG:s so-

konventionerna om social trygghet
mellan Finland och andra lander. Pensionsskyddscentralen deltar i beredningen av och fOrhandlingarna om
trygghetskonventioner. Enligt de
till2impningsdverenskommelser som
ingis mellan konventionsl2inderna lir

cialtrygghetslagstift

nin

g och EES-av-

talets effekter pA det finlAndska
arbetspensionssystem et.

Pensionsskyddscentralen forbindelseorgan fdr arbetspensionsfrAgor och
har till uppgift att skota datatrafiken
mellan lAnderna. Dessutom ger Pensionsskyddscentralen upplysning i frirgor som gdller pensionsf6rsakring och

KONVENTIONER ON/ SOCIAL IRYGGHET

t,'''

arbete utomlands, om pensionsskyddet i olika lander och tilliimpningen av trygghetskonventionerna

l .'-

l)
)

Pensionsskyddscentralen ger intyg At
utsAnda arbetstagare 6ver att de omfattas av finlandsk socialforsakringslagstiftning

fl
f]
!
I

Gal/ande konventioner

Unclertecknade konventionL.T som vantar pa att trada i kraft
Konventroner som skall undertecknas
Forhand ingar pAg6r
Y
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ADN/INISTRATICN CCH PERSONAL

Dataadministration
lnom ramen for den strategi som
formulerats for dataadministrationen

de senaste tre Aren, liksom andelen

ANTAL TERN/INALER
OCH N/IKRODATORER

'

hogskoleutbildade, 39 procent.

Personalutbildning

utvecklades arbetststationstillampningarna och det lokala niitet.
Ett viktigt steg for arbetspensions-

Utbildningen for den egna perso-

nalen omfattade minga olika am-

systemet innebar inrattandet av en
stirskild kommitt6 for datakommunikation. Kommitt6ns uppgift iir att befordra datadverforingen mellan olika

nesomrAden. Fdr nyanstalld personal

ordnades grundkurser och kurser
kundbetjaning och pensionsberakning.

organisationer. Arbetet inleddes pA vAren och flera projekt pAborjades un-

Under Aret kunde personalen utveckla sin yrkeskunskap pA kurser f6r
utbildare, kurser i framstallningskonst,
i kundbetjaning, i skriftlig framstallning
och fortsattningskurser i pensionsfrAr gor. Andra amnen som togs upp i arbetspensionsutbildningen var rehabiliterrng, slukdomar som leder till arbetsofdrmAga, lonebokf6ring och arbets-

der verksamhets6ret.

Dataadministrationens centrala
uppgifter var underhAll och anvand-

ning av informationsarkitektur och

1987 19BB 1989 t39C

koordineringen av datahanteringspro-

lekten. Samtidigt utvecklades ocksi

eillt fa tl

arbetsmetoderna fOr projekt- och systemarbete. Under Aret anvandes bAde

1991

ly']krodalorer

ratt.

planeringsmetoder (SRtV) och CASE
- verktyg (ADW).

PERSONALON/SATTNING

8

Personal

pi

Elfektivare arbetssatt lardes ut pA
i projektarbete och andra kurser iADB.
Kurserna i ledarskap for chefer och
sakkun niga tltinstemzin fortsatte. Syftet med kurserna var att utveckla deltagarnas fardigheter i ledarskap och
samarbete, att oka 6ppenheten i samarbetet och att skapa en mer mAlinriktad organisatronskultur.
I inledningsskedet ordnades informationsdagar om mAlstyrning f6r ledning och chefer och fdreliisningar for

kurser mikroprogram, kurser

lVikroprogramutbildningen flyttades pA vAren till Pensionsskyddscentralens egna lokaler ndr klassrummet
tt/ikrola Slev fardigt.

Som fortsattning

i

i
foretagsklimat-

undersokningen som gjordes Aret innan var Arets tema "En effektiv och
n6jd personal". En separat undersokning gjordes om personalens Asikter
om fdretagshEilsovArden. Klimatunders6kningens resultat behandlades
pA de olika avdelningarna.
Av de anstallda hade nastan halften arbetat over 15 Ar i Pensionsskyddscentralen, Huvudpunkten i den
personalstrategi som formulerades p&

den ovriga personalen. En affErrsid6
formulerades fdr hela huset och varle
avdelning.
I

i

_q8:

Y138 I93,q

1990

199

Fdr anstdllda som arbetat ltinge
Pensionsskyddscentralen planerades

l

i

en kurs under temat "Lev - Verka Utvecklas". For att utveckla kvaliteten

PERSONALENS

vAren blev upprEitthAllandet av de

p& arbetslivet och fardigheterna

UTBILDNING

tildre anstirlldas arbetsformAga. I per-

i

samarbete ordnades flera utbildnings-

sonalutbildningen fastes uppmarksamhet vid de anstailldas kondition

dagar for olika avdelningar och ar-

Projektet "ArbetsformAgan till heders"
presenterades for personalen och ett

Vid de anstAlldas och arbetsgivarens Arliga samarbetsseminarium
behandlades inforandet av mAlstyr-

betsenheter.

forsok med tidigrehabilitering pAborjades.

Vid Arets slut var antalet anstiillda
382, varav 20 var tillfalligt anstallda.
Personalen minskade nAgot ltimf6rt
med fdregAende Ar. Antalet narvarande vid Arets slut var 355. Personalomsattningen steg frAn 4,7 procent till 4,9

ning och podngseittning som grund for

lonerna. I samarbete med Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt och LEL

Arbetspensionskassan ordnades en
temadag for kundbetjaningen. Sammanlagt ordnades 1 757 utbildnings-

:

i

i

t

procent,

Andelen kvinnor och man var ndstan oforandrad (76 och24 0/o). N/edelAldern, 40 Ar, har varit konstant under

I
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dagar fdr personalen.

STATISTIK

GENOIVSN ITTLIG TOTALPENSION
INOTV DEN PRIVATA SEKTOREN

DEN PRIVATA SEKTORNS
ARBETSPENSIONSUTGIFT

1987 1988 1989 1990

31.12.1990

1991

SAIVTLIGA

Itnvatio- Xoro","- IA,o"r"- !ennunnraritjepension l6shets- pension egen- pension

pension

pension

I privata I
sektorns
andel

Io,o",*
ldshetspension

s6ktorns

Folkpensionens
andel

andel

E

INOIVI DEN PRIVATA SEKTORN

1987 1988 1989 1990

1982 19831984 1985 1986 1987 1988 19891990 1991

pension

otenttiga

LFOPL

ANTALET PENSIONSTAGAR

ANTALET NYA PENSIONSTAGARE
INOIV DEN PRIVATA SEKTORN

lnvalid-

APL KAPL F6PL

IA,o","Ionn"n
pension
egen-

pension
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lnvalld-

Arbets-

pension

l0shetspension

1991

IA,o","-

Ionnun
pension egenpension

PENSICNSANSTALTERNA

KAPL SIPL

APL

1

991

KoPL FoPL LFoPL

Totalt

"enligt uppskattning

ANTAL PENSIONER I DECEIVBER
1

987

ANDRINGAR IANTALET PENSIONER

199]

1

1

989

1

990

1

991

lOOO ST

invalid pe n sio ner

PENSIONSUTGIFTEN

988

familjepensioner

Alderspensioner

arbetsloshetspensioner

totalt

tV]ILJ. N/K

1

987

-1988

1

989

1

990

1

991

I alla siffror ingdr registrerat tilbggspenstonsskydd och for forsta gdngen aven sjomanspensioner. Daremot ingdr
inte fortidspensloner for frontveteraner ocl't avtr1delspensioner.

ANDRINGAR
I ARBETSPENSIONSLAGSTIFTNINGEN

1

99

LAG om andring av lagen om statens pensioner (229/91)och vissa
dtirtillhOrande lagand rin g ar (230-23 4 / 91 ).
lnrdrttande av statens pensionsnamnd.
Lagarna och fdrordningen tradde i kraft 1.3.1991.
Pensionsskyddscentralens crrkultir A22/90 och A 10/90
LAG om dndring av lagen om pensionsstiftelser (a66/91);
LAG om Eindring av 13 $ lagen om pension fdr arbetstagare (467 /91).
HOjd tiickningsgrad fdr frivilliga tilliiggsfdrmAner som beviljas av

pensionsstiftelser.
Lagarna tradde i kraft 1.4.199'1.
Pensionsskyddscentralens cirkuldr A28/90 och A 11/91
LAG om beaktande i undantagsfall av garanterat arbete

arbetspensionsskyddet (47 6 / I 1).
Lagen Eir i kraft 1.7.1991-30.6.1993, men tilltimpas frAn och med 1.1.1991
Pensionsskyddscentralens cirkultir A 1 2/ 91
i

LAG om eindring av lagen om pension f6r arbetstagare (612/9'1)
och ovriga lagtindrrngar i anslutning till rehabiliteringsreformen (604-628/91).
Lagarna trdidde i kraft 1 .1 0.1 991
Pensionsskyddscentralens cirkular A 17 /91
.

FORORDNING om Eindring av 1B $ fdrordningen om avtradelsepension

(1192/91).
FORORDNING om andringav 17 och 20 $$ forordningen om pension
for lantbruksf6retagare (1 194/91 ).

Andring av tidtabellen for statens forskott.
Forordningarna trtidde i kraft 1 .1 .1992.
Pensronsskyddscentralens cirkultir A 22/91
LAG om Eindring av 9 $ lagen om pension fdr f6retagare (1 436/91
Neds2ittning av fdrsErkringspremien. Tillampas frAn 1.1.1 993.

).

Pensionsskyddscentralens cirkular A 1 /92
LAG om Eindring av lagen om pension for lantbruksfdretagare (1599/91).
FaststErl lande av arbetsi n komst, f6rdrkringsprem ie och pension.
Lagen triidde i kraft 1.1 .'1992.
Pensionsskyddscentralens cirkuliir A27191 och A 3/92
LAG om dndring av 15 b $ lagen om pension fdr arbetstagare (1730/91).
LAG om dndring av lagen om pension fdr vissa konstnarer och redakt6rer
i

arbetsforhAllande

(1 7 31

/91).

Rdttelse av felaktig forsdkring, APL/KoPL. Lagarna tradde i kraft 1.1.1992.
Pensionsskyddscentralens cirkuleir A 5/ 92
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1

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Verksttillande direktor Kari Puro,
ordfdrande
Bitriidande direktor Jarmo Heini6,
viceordf6rande

Verkstiillande direktOr Matti Aho
Verksttillande direktdr Pentti Kostamo

Representanter for arbetsgivarna
Verksttillande direktor Olli Parola
Verkstdllande direktor Jaakko Rauramo
Styrelseordforande Peter Fazer
Vice verkstEillande direkt6r Seppo Riski
Verkstiillande direktor Markus Tiitola
Direktdr Harri Koulumies
Direktor Jarmo Sierla

VerkstZillande direkt6r Heikki Bachmann

lndustrirAdet Seppo Hyyppa
Verkstdllande direktor Dennis Seligson
Verkstiillande direkt6r Tapani Kahri
Dipl.ing. Wilhelm Bruncrona
Direkt6r Stig-Erik Leiponen
Verkstiillande direktOr Jarmo Pellikka

Representanter for arbetstagarna
Ordf6randen Hilkka Hakkila
Ordforanden Risto Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
Ordf6randen Jarl Sund
Organisationssekreterare Antti Helenius
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Verksamhetsledare Alari Kujala

Ordf6randen Heikki Peltonen
Ordforanden Antero Miiki
Ordf6randen lvlatti Haapakoski
Planeringssekreterare Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Pekka Porttila
Ordfdranden Esa Swanljung
Vicehliradshovding Raimo Lehtinen

Representanter for lantbruksforetagarna
Jordbrukaren Osmo Pietikdinen

Ordforanden Heikki Haavisto
Vdirdinnan Terttu lVlielik2iinen
Agronom Ola Rosendahl

VEirdinnan Raili Puhakka

Ordforanden Heikki Salokangas

Representanter for de ovriga foretagarna
Verksttlllande direktor Tapio Vasara
Vice verkst2illande direktor Tauno Jalonen

Specialmedarbetare Tapani Kasso
F0retagaren [,/arkku Wuoti

Representanter for pensionsforsakrrngsbolagen
Vice verksttillande direktor Asko Tanskanen
Verksttillande direkt6r Asmo Kalpala
Verksttillande direktor Kurt Ljungman

Vice verkstZillande direktor Rauno Tienhaara
Vice verksttillande direkt6r Heikki Varho
Vrce verkstiillande direktdr Jarkko Pajunen

Representant for understodskassorna
Verkstiillande direktor Juhani Laine

Pensionskassedirektdr Keijo Piskonen

Representant for pensionsstlftelserna
Verksamhetsledare Folke BergstrOm

Dipl.ing. Eelis lvlakkonen

Representant for forsakringsmedicinen
Avdelningsdirektdr, med.o.kir dr
Vesa Vaaranen

Generaldirekt6r, med o.kir.dr
Jorma Rantanen

Ovriga medletnmar
Overdirektor Paula Kokkonen
Vice verkstiillande direktdr Taisto Paatsila
(tiil 22.5.1991)
Administrativ direktdr Pekka Haanmiiki
(frAn 23.5.1991)

Generaldirekt6r Vappu Taipale
Verksttillande direktor Pekka Tuomisto
(tiil 22.5.1991)
T.f. verkstiillande direkt6r Taisto Paatsila
(frAn 23.5.1991)

Sekreterare
Kundbetjdningschef
Tapio Karsikas
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Ordinarie medlemntar

Suppleanter

Kanslichef Heikki S. von Hertzen,
ordfdrande
Statssekretarer Pekka Tuomisto.
viceordfdrande

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

Representanter for arbetsgivarna
BergsrAdet Krister Ahlstrdm
Verkstdllande direkt6r l\rlarkku Markkola
Verkstiillande direktdr Dennis Seligson
Verkstiillande direktOr Tapani Kahri
Verkstdllande direktor Markus Tiitola
Direktor Stig-Erik Leiponen
VerkstZillande direktor Jarmo Pellikka

Verkstdllande direktctr Jukka H2irmiilZi
Verkstilllande direktor Jaakko Rauramo
Koncernchef Georg Ehrnrooth
Vice verkstdllande direktor Seppo Riski
Agronom Erkki Hiidenkari
Direktctr Harri Koulumies
Direkt6r Jarmo Sierla

Representanter for arbetstagarna
Ordfdranden Lauri lhalainen
Ordfdranden Antero Maki
Ordforanden lr/atti Haapakoski
Planeringssekreterare Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Pekka Porttila
Ordfbranden Esa Swanl.jung
Ordforanden Voitto Ranne

Ordforanden Heikki Peltonen
Ordforanden Histo Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
ll ordforanden Kalevi Vdisiinen
Organisationssekreterare Antti Helenius
Socralsekreterare Veikko Simpanen
Verksamhetsledare Alari Kujala

Representanter for lantbruksforetagarna
Ordforanden Heikki Haavisto
Viirdinnan Terttu lvlielikiirnen
Agronom Ola Rosendahl

Jordbrukaren Mauri Hurtig
Riksdagsledamot Raili Puhakka
Ordforanden Heikki Salokangas

Representanter for de ovriga foretagarna
Verkstdllande direktor Tapio Vasara
F0retagaren ltzlarkku Wuoti

Verkstiillande direktbr Jukka Laulajainen
Vice verkstiillande direktor Tauno Jalonen

Representanter for pensionsforsakringsbolagen
Vice verkstZillande direktor Asko Tanskanen
Verkstdllande direktor Asmo Kalpala
Verksttillande direktor Kurt Ljungman

Vice verkstdllande direkt6r Rauno Tienhaara
Vice verkstdllande direktor Heikki Varho
Vice verkstEillande direktor Jarkko Pajunen

Representant for understodskassorna
Pensionskassedirektor Keijo Piskonen

Verkstiillande direktor Juhani Laine

Representant for pensionsstiftelserna
Direktor l\rlikko mmonen

Personaldirekt6r Erkki Berglund

I

Representant for forsdkringsrnedicinen
Generaldirektdr, med o.kir dr
Jorma Rantanen

Avdelningsdirektor, med.o.kir.dr
Vesa Vaaranen

Ovriga medlemmar
Overdirektdr Paula Kokkonen
verkstiillande direktdr Taisto Paatsila

Avdelningschel Aulikki Kananoja
Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

T.f.

Sekreterare
Bitriidande avdelnin gschef
Helena Tapio

I
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1

Overdirektor Jukka Rantala.
ordforande
Verksttillande direkt6r Juhani Kolehmainen,
viceordf6rande

Representanter for arbetsgivarna
Direktor Lasse Laatunen
Direktdr Pekka lvlerenheimo
VicehZiradshovding ltzlauri lvloren

Vicehtiradshovding Jukka Ahtela
Direktor Heikki Bopponen
Vicehiiradshovding Risto Uski

Representanter for arbetstagarna
Direktor Pekka Ahmavaara
Sakkunnigliikaren l\rlarkku Toropainen
(tilr 31

.1 .1

991

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Miljosekreterare lvlarkku Wallin
(till 31 1 .1 991 )
Sakkunniglakaren Markku Toropainen
(frAn 1.2.1991)
Socialpolitisk sekreterare
Jukka Vainio

)

Socialsekreterare Nzlarkku Hyviirrnen
(frAn 1.2.1991)
Verksamhetsledare
Raimo Pohjavdre
R ep

rese nta nte
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Ia

n tb ru
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rna

Agr.o.forstlic. Keijo Hyvonen

Pol.lic. Kaarina Knuuti

Representanter for foretagarna
Adm.dr
Waldemar BLihler

Verkstdllande direktcjr
Veli Saarenheimo

Ovriga medlemmar
VerkstAllande direktor

Verksttillande direktor
Altti Aurela
Overltikare Olli Elo
Jur. kand.
Juhani Salminen

Histo Kausto
Docent Timo Somer

Verkstdllande direktdr
Aarre N4etso

Sekreterare
Avdelningschef Pentti Koivistoinen
.1

STYRELSEN 992 - 1994
Overdirekt6r Jukka Rantala,
ordforande
Verkst2illande direktor Juhani Kolehmainen,
viceordforande

Representanter for arbetsgivarna
Vicehiiradshovding Jukka Ahtela

Direktdr Lasse Laatunen
Direkt6r Pekka lrrlerenheimo

Socialpotisk ombudsman
lvlarkku Koponen
Vicehiiradshovding Bisto Uski

VicehdradshOvding lvlauri Moren

Representanter for arbetstagarna

Kallinen
Faimo Pohlavdre

Forskningssekreterare Kaija

SocialsekreterareMarkkuToropainen
Verksamhetsledare

Ekonomisekreterare I\,4atti Viitanen
MiljosekreterarelrzlarkkuWallin
Socialpolitisk sekreterare
Jukka Vainio

Representanter for lantbruksforetagarna
Pol.lic. Kaarina Knuuti

Agr.o.forstlic. Keijo Hyv6nen

Representanter for foretagarna
Verkst?illande direkt6r
Veli Saarenheimo

Verkstdllande direktdr
Kari HeikkilEi

Ovriga medlemmar
Verkstiillande direktor
Altti Aurela

VerkstAllande direktctr

VerkstEillande direktOr Kari Puro

Docent Timo Somer
Verkstdllande direktor Aarre l\rletso

Risto Kausto

Verksamhetsledare Folke Bergstrdm

Sekreterare
Avdelningschef Pentti Koivistoinen
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REVISORER
Dipl.ekon. CGR Peter Ingstrom
Verksamhetsledare ltrlika Valkonen
Ekonomichef Nzlikko Paiho
Ekon mag. Jaakko Talsi

Dipl.ekon. CGR Folke Tege ngren
Verksamhetsledare Tarmo Hyvdrinen
Ekonomichef Arto Kuusiola
Ekonom CGR Jaakko Pohtio

DIREKTIONEN FOR KREDITFONSAXNINGEN
Verksttillande direktdr Matti Uimonen,
ordfbrande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direkt6r Yrj0 Turtiainen
Avdelningschef tvlarja lvlajander

Sakkunnigrnedlemntar
Vicehdradshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Vicehiiradshovding Erkki Berglund
Direktor Lauri Koivusalo
Ekon.mag. Juhani Lehtola
Direktor Anttr Savolainen
Bankdirektdr Teppo Taberman
Bankd irektor Risto Wartiovaara

Sekreterare
Jurist Jorma Hilden

FORETAGARNAS DELEGATION
Verksttillande direktor I\4atti Uimonen,
ordforande
Bitriidande avdelnin gschef lr4arkku Sirvio
viceordfdrande
Trafikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson
Bestaurator Kaarina Vdyrynen
Verkstiillande direkt6r Erkki Maasalo
Utvecklingsdirekt6r Kai Masalin
Jurist Ritva Hanski-Pitkiikoski
(tiil 17121991)
Organisationsdirektor lvlatti Raisanen
(frAn 1812.1991)
Organisationsdirektdr Jouko Kuisma
Diplomhandlanden Aila Harjanne
Verkst2illande direktor Jaakko Jarvinen
Direktor Pertti Kajanne
Avdelningschef Tapani Karonen
Vice verkstallande direktor
Heikki Varho
Vice verkst?illande direktor
Alpo Mustonen

Trafikidkare Raimo Nikkanen
Projektchef Esa N,4annisenmdki
ApoteksrAdet Matti Kannisto
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Generalsekreterare Olli Tarkka
Organisationsd irektor Matti Raisiinen
(tiil 1712.1991)
Jurist Tiina Oksala-Leino
(f

1

8. 1 2.1 991 )

Verksam hetsledare
Risto Heiskanen

nsionskassed rektOr
Riitta Laukkanen
Pe

rAn

Verkstiillande direktcir Olli Erakivi
Verksttillande direktor Pekka Kautto
Direktor Ulla Sirkeinen
Verkstdllande direktor Tapio Vasara
Verksamhetsledare Matti W. Kalevi
Vice verkstallande direktor
Rauno Tienhaara
Direkt6r Rei.1o Kaivo-oja

i

Sekreterare
Projektchef lvlikko Pellinen

I
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KONSU LTATIVA KON/ IVI ISSION EN FOR
INFORN/ATIONSARENDEN
lnformationsdirektor Kari Pekkonen
Redaktionschef Antti Pullinen
Bitrtidande direktor Erkki lvlaasalo
Pensionsdirektor Pentti Saarimiiki
lnformationschef Matti Sd16maa
Direktdr Pauil Toivonen

Verkstiillande direktdr Matti Uimonen,
ordf0rande
Avdeln n gschef Pirkko JtiZiske tiinen,
viceordfOrande
lnformationsdirektor Leo Allo
Avdelningschef Kimmo Eskola
Verkst2lllande direktor
Antti Kyyntiriiinen
i

I

KONSU LTATIVA KON/ N/ ISSION EN
FOR NVALI DITETSAREN DEN
I

Vice verkstiillande direktor Seppo Pietildinen,
ordf6rande
Avdelningschef lVlarjatta Siren,
Avdelningschef Pertti Tukia
viceordforande
Overldkare Sakari Tola
Bitriidande avdelningschef Helena Tapio
Specialistl2tkaren i jnre medrcin
Avdelningschef
och kardiologi Matti Saarinen
Pentti Koivistoinen
Nzled. lic., specialistlakaren i
Med.o.kir.dr, specialistldkaren i
neurologi Bengt Wickstrom
arbetsmedicin och foretagshalsovArd
Vesa Vaaranen
lvled.o.kir.dr, specialistltikaren
Med.dr Jukka Kivektis
lungsjukdomar och inre medicin
Tapio Viire
Docenten i psykiatri
Ivled.o.kir.dr, specialistldkaren i
psykiatri Antero Leppdvuori
Martti Olkinuora
Med.lic., specialistldkaren i
ByrAchef lrmeli Eackstr6m
allmdn medicin och f6retagshZilsovArd
Kari Kaukinen
Med.o.kir.dr, docenten i ortopedi
Med.lic.
och traumatologi Pertti lvlyllynen
Jarmo Vuorinen
l\4ed.lic, specialistl:ikaren i allVicehtiradsh6vding Mikko Nyyssola
mdn medicin och foretagshalsovArd
Hannu Suutarinen
Med.lic, sakkunniglZikaren
Forskningssekr. Kaija Kallinen
(ti[ 21.1 1992)
Markku Toropainen
(tiil 21.1.1992)
Forskningssekr. Kaija Kallinen
Forsknlngssekr. Mirja Jandrus
(Irbn 221.1992)
(trAn 221.1992)
Pol.lic.
Vice verkstiillande direktOr
Kaarina Knuuti
Tauno Jalonen
lnspektctr Marja-Liisa Halinen
Overinspektdr Pentti Lehmijoki
(til 4.2 1992)
(tiil 4.2.1992)
Overinspektor Pentti Lehmijoki
Overinspekt6r Anja Lyra
(frAn 5.2.1991)
(f rAn 5.2.1 992)
Bitriidande direktor
Verkstiillande direktor
Erkki Sillanpaa
Juhani Laine
Direkt6r Esko Vainionpdil
Avdelningschef Bisto Rinta-Jouppi
Pensionsdirektor Pentti Saarimtiki
Avdelningschef Eeva Koskensyrjii
ByrAchef Helind Nieminen
Bitrddande avdelnin gschef
(tiil 1 3 8.1 991 )
Itlarjatta Pihlaja (till 1 3 8.1 991 )
ByrAchef Kaila Tolvanen
Foredragande Liisa Wennervirta
(kAn 14.8.1991)
(f rin 1 4 8.1 991 )
Ledande overltikaren, specialistPensionsdirektor Veijo Jalava
liikaren i arbetsmedicin och
fdretagshdlsovArd Hannu Hdrkclnen
i

Foredraganden
Marja Kallenautio
Pirjo Ouvinen
Pirjo Posti
Tuula Voutilainen

I
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
LEDANDE TJANSTEN/AN
Verkst2illande direkt6r
Vice verkstallande direktor
Vice verkstiillande direkt6r
Administrativ direktor

lr4atti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Seppo Pietil2iinen
Antero Viitanen
lVarkku Hanninen
Planeringsdirektdr
YrjO Turtiainen
Kreditfors2ikringsdirektor
Dataforvaltningsavdelningen, avdelningschef Riitta-Liisa Lindstr6m
Ekonomiavdelningen, avdelningschef Marja lvlajander
Anu Ronkainen
bitriidande avdelnigschef
Jussi Vanamo
Forskningsavdelningen, avdelningschef
F0rsakringstekniska avdelningen,
Martti HZinniktiinen
avdelningschef
Sirpa Collin
bitriidande avdelningschef
Hannu Ramberg
bitr2idande avdelningschel
Pirkko Jiiiiskeliiinen
lnformationsavdelningen, avdelnin gschef
(frAn 1.5.1991)
Jouni Jokisalo
forbindelsechef
Pentti Koivistoinen
Juridiska avdelningen, avdelningschef
Tapio Karsikas
kundbetjiiningschef
Helena Tapio
bitrddande avdelningschef
Kreditfcirsakringsavdelningen,avdelningschef Esko Prokkola, SGF
Seija Kausto
Personalavdelningen, avdelningschef
Marja-Liisa Punnonen
utbildningschef
personallakare
Matti Saarinen
Antero Ahonen
Planeringsavdelningen, avdelningschef
BAdgivnings- och overvakningsavdelningen,
Heikki Poukka
avdelningschef
llkka Savoheimo
bitriidande avdelnin gschef
Markku Sirvi6
bitriidande avdelningschef
Leena Lietsala
Statistikavdelningen, avdelningschef
Pensionsndmndens beredningsbyrA,
Anja Lehesniemi
byrAchef
Risto lsopahkala
FastighetsservicebyrAn, byrAchef

SAN/ARBETSGRUPPERNAS N/EDLEN/N/AR AN I ggZ
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Representanter for arbetsgivaren

R ep

Risto lsopahkala, arbetarskyddschef
Seija Kausto

Marja-Liisa Punnonen, ordforande
Tapio Karsikas

llkka Savoheimo

Riitta-Liisa Lindst16m
Heikki Poukka

Representanter for arbetstagarna

R

Pirjo Koponen, arbetarskyddsf ullmiiktig
Lea Kokko, I vicefullmtiktig
Arja Laakso, ll vicefullmiiktig
Ritva Hintikka, ordinarie medlem
Bo Lundqvist, ordinarie medlem
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Ritva Hintikka
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
Pdivi Suomi

Anna Uusitupa, sekreterare
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Riitta-Lirsa LindstrOm, ordf 6rande
Sirpa Collin
Seija Kausto

rna

Representanter for arbetstagarna
Outi Heikkila
Bo Lundqvist
lrma Vdyrynen-Valtimo

PENSIONSNAN/ N DENS VERKSAN/ HETSBERATTELSE
Pensionsndmnden dr en
sjiilvstiindig ftirsta besvdrsinstans fdr drenden som
giiller den privata sektorns
arbetspensioner. Andring i

Pensionsndmndens verksamhet
regleras iforordningen om pension for

arbetstagare (APF) och

i

pensions-

ntimndens arbetsordning.

pe

Pensionsntimndens 24 ordinarie
medlemmar och deras 20 personliga
suppleanter utses av social- och htilsovArdsministeriet f6r tre Ar i stinder.
Den senaste treArsperioden gick ut

n si

on sn€imn den

s

besl ut

soks hos fdrsiikringsdomstolen, som iir hdgstabesvdrslnsfans fdr arbetspensionsiirenden.

i

slutet av Ar '1991.

vid verksamhetsArets slut av kans-

ndmnden ocksA besviirsinsats f6r
Aret avgjorde pensionsn€imnden ett
sAdant iirende.

Under verksamhetsAret avgjordes
besvtrren liksom tidigare i fyra sexmannadivisioner. Varje division behandlade drenden giillande pension
enligt APL, KAPL, KoPL, LFoPL och
AvPL och tv& av divisionerna dessutom 2irenden gdillande pension enligt
FOPL. Vid de sammanlagt 176 divisionsmoten som h6lls under Aret avgjordes mellan 15 och 60 tirenden.
Pensionsntimnden sammantrEidde

HandlSggningstiden
Detstora antalet besvtir ledde tillatt

den genomsnittliga handliiggningstiden blev liingre tin tidigare eller 4,1
mAnader. Fortirenden som gtillde beddmning av arbetsformigan var den
1987 1988 1989 1990

1991

genomsnittliga handltiggningstiden 3,7
m6nader.

Andringar
i pensionsanstalternas beslut

EAvgoranden Iaesvar

AVGORANDEN OM BEDOMNINGEN
AV ARBETSTONN ACNN

Under verksamhetsAret inkom
6 348 besv€ir till pensionsnEimnden.
Detta iir det stdrsta antalet besvdr pA
tio Ar och 349 fler tin ir 1990. Frdmst
okade antalet besvEir gtillande bedomnin g av arbetsfdrmAgan.
Ar 1991 avgjorde pensionsndimnden 6 436 besvdr, vilket tir 731 fler tin
Ar 1990. Trots detta var antalet oavgjorda besvtir vid Arets slut 2 051, vilket tir fler tin under de f6regAende

iren.
Av de avgjorda tirendena gtillde
4 527 eller 70 procent bedomning av
arbetsformigan - deras andel tir nEistan densamma som 1990. Av av-

pension enligtAPL. Sammanlagl 1 212
besvEir gtillde LFdPL, 740 F6PL, 640
KAPL, 121 AvPL och 37 KoPL. Pensionsndimnden avgjorde vidare 9 Eiren-

#irenden gtillande lagen om sj6manspensioner (SjPL). Under verksamhets-

lichefen, en byrAchef, Atta fdredragande, 13 handltiggare och tre besv€irsutredare.

Antalet besvdr och avgiiranden

3 674 eller drygt hZilften av pensionsniimndens avg6randen gtillde

gtillande generationsvdxlin gspension.
FrAn och med 199'1 tir pensions-

ANTAL BESVAR
OCH AVGORANDEN

kansli. Personalen vid kansliet bestod

handlades inte besvEir.

2 446 invalidpen-

sion.

den gtillande grupplivf6rsdkring for
lantbruksfdretagare och 56 iirenden

Arenden som behandlas i pensionsndmnden bereds i ndimndens

i plenum tvA gAnger under verksamhetsAret. Vid plenarmotena be-

gorandena gaillde 2 081 individuellfor-

tidspension och

Under 1991 iindrade pensionsnZimnden 1 1,4 procent av besluten till
den iindringss6kandes fOrmAn. Detta
dir den hittills ltigsta 2indringsprocenten. Andelen airenden som Aterforvisades till pensionsanstalten for ny behandling var mindre iin tidigare eller
5,5 procent. For tirenden som giillde

beddmning av arbetsfdrm&gan vid
invalidpension var dndringsprocenten
7,2. Atert1rvisningsprocenten fdr dessa Eirenden sjonk jiimfort med Aret innan till 3,3 procent. For tirenden som
giillde individuell f6rtidspension var
tindringsprocenten 8,1 procent och
lndividuell

l6rtids-I

EAno,"o""

EAterfo*i"udes

Andrades

IAnoraoes

EAt"rfo*i"udes

pensron:

0vriga,

I

6terforvisningsprocenten 3,7,

..

An-drades

mindre tin foregAende Ar.

inte

Helsingfors den

1

'1

februari 1992

Timo Havu
PirjoAkesson
Pensionsndm ndens Pensionsndmndens

orforande

kanslichef
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PENSIONSNAN/N DENS N/EDLEN/IVAR

Presidiet
Regeringsridet Heimer Sundberg,
ordf0rande
BegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen
viceordf6rande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta
viceordfdrande
Vicehtiradsh6vding Timo Havu
viceordfOrande

Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

ByrAchef Seppo Virtanen
Specialforskare Matti Toiviainen
Med.lic. Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
L/ed.o.kir.dr Pentti Ristola

ByrAchef lrmeli Backstrdm
Fil.kand. Heikki Peltola
It/ed.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
ttzled o.kir.dr llkka Torstila
Med.lic. Juhana SillanpZi?i
(ti||31.1.1991)
Specialistliikaren i inre medicin
Raine Jussila (frAn 1.2.1991)

R ep re se

ntante r f 6 r arb etsgiv ar n a
Jur.kand. Tapio Kuikko
Vicehtiradsh6vding
Hannu Bautiainen
VicehtiradshOvding Riitta Wiirn
Jur.kand. Timo Hoykinpuro

Vicehtiradshovdipg Jukka Ahtela
Jur.kand. Johan Astrdm
Fil.mag. Markku Koponen
VicehAradshdvding Nlikko Nyyssola

R e p re se

ntante r f o r ar b etstag ar n a

Ansvarig jurist Jarmo Liihteenmiiki

Sakkunigliikaren
Markku Toropainen
Juristen f0r soc.politiska enheten
Janne N4etsiimiki
Arbetsl6shetskassad irektdr
Seppo Niininen
Avtalssekreterare
Baila Kangasperko

LOnesekreterare Pentti Keurulainen
Forskn ingssekreterare
Kaija Kallinen

Bitriidande avdelningsdirektOr
Jukka Vainio

R e p r es e

ntante r to r I antb ru ksf o r etag ar n a

Agrolog Tage Ginstrom

Agronom Paavo Vuoksinen
(till 28.3.1991)

Agr.o.forst.kand. Risto Artjoki
(29.3.1991 alkaen)
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtamaki
Vicehiiradshdvding
Outi Antila-Rantanen

Re p re s

e

Agronom Krister Salonen
Agrolog Johannes ljas
Agronom Risto Artjoki
(tir 28.3.1991)
Agronom Helind Suominen
(kAn 29.3.1991)

ntante r f o r to r etag ar n a

Jur.kand. Ritva Sjdholm

Junst Ritva Hanskr-Pitk?ikoski
(rill 15.4.91)

Organisationsdirektor N4atti Raisanen
(frAn 16.4.91)
Vicehdradsh6vding Risto Tuominen

VicehAradshOvding Kai Libiick
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PEN SI C N SSKYD DSCENTRALENS

PUBLIKATIONER

Juridiska publikationer
Tyoeldikelait 199'1

Arbetspensionslagarna

1

99

1

Forskningsrapporter
Tyd

L
'1:1

ons scheme
of Finland

Studies 1991

Forskningstjversikter

Alarjukka Hietanient i.' Eldkeensaajan kokonaistulotasoon
vaikuttavia tekij6itii vuonna 1 99.1. 21.3.1 991
R e ij a L aa{u n e n : Katsaus vuoden 1 990 tyoeliiketurvaan. 1 6.4. 1 991
Reijo Laatunen.' Vuoden 1991 elEikemenoennuste. 20.6.1991
Kimmo Norrmdn: Eiake ja muun sosiaaliturvan kehittiiminen vuonna 1990.
31.1.1991

Statistik
n en vuosikirja, I och
Tilasto Suomen elirkkeensaajista
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland

Tyoe leikejEirjeste mein tilastol
I

Ii

I I

Nel
seu rantatilasto ( kvartalsstatistik)

akrlatilastot ( kvartalsstatistik)
varhaiseldrkkeiden hylkilystilasto (kvartalsstatistik)
h

55-64-vuotiaina eliikkeelle siirtyneeet (kvartalsstatistik)
Perhe-eldikeuudistuksen seurantatilastoja yksityisella sektorilla (kvartalsstatistik)

Broschyrer
Tunne ty6elEiketu
arens pension
FOretagarens penslon

numerotna
The Finnish Employee' s Pen ston

Ulkomaalaisen tydelake Suomessa

Tidningar
Tyoeliike 1-5
Arbetspension 1-2

I
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS REGISTER

Register och registeransvariga

Avslkten med registren

Uppgiftskategorier

r1.

FORKORTNINGAR

APL

KAPL Lag om pension f6r arbetstagare i kortvariga

Lag om pension f6r arbetstagare

KTAPL

arbetsfOrhAllanden
Lag om pension fdrvissa konstndrer och
redaktdrer i arbetsfdrhAllande
LF6PL Lag om pension fdr lantbruksforetagare
F0PL Lag om pension f6r f6retagare

StPL
KyPL
AvPL

Lag om sj6manspensioner
Lag om pension f6r kommunala tjdnsteinnehavare
och arbetstagare
Lag om statens pensioner
Pensionslag fOr evangelisk-lutherska kyrkan
Lag om avtrddelsepension

PSC

Pensionsskyddscentralen

sjPL

KoPL

I
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