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Arbetspensionsskyddet 1 995

Vid Arets slut var antalet pensioner som

utbetalades inom den privata sektorn

1 022 000. Den sammanlagda pensions-

utgiften for dessa pensioner uppgick till

30,7 miljarder mark. ljdmfdrelse med

foregAende Ar 6kade pensionsutgiften med

1,6 miljarder mark, vilket betyder en realok-

ning pA 4,3 procent.

lnom den offentliga sektorn uppgick arbets-
pensionsutgiften till 20,4 miljarder mark.

Den sammanlagda arbetspensionsutgiften

1995 var alltsA 51 ,1 miljarder mark.

Den privata sektorns premieinkomst var
30,1 miljarder mark, vilket dr 2,1 miljarder

mer dn Aret innan. Till finansieringen av

arbetspensionerna anvdndes ocksA Cent-

ralkassan f6r arbetsloshetskassornas

inbetalning pA 3,8 miljarder mark fdr
tdckandet av kostnaderna f6r arbetspen-

sionstilldggen. Arbetspensionssystemets

fonder, dvs. ansvarsskulden, uppgick vid

Arets slut lll 172,5 miljarder mark, vilket dr

cirka 12 miljarder mark mer dn Aret innan.

Lagdndringarna som trddde i kraft den 1

januari 1996 har utover positiva verkningar
pA ekonomin ocksA starka socialpolitiska

motiveringar. Pensionsskyddets sunda bas

kommer att bevaras trots nedskdrningar.

Andringarna innehAller ocksi flera detaljer

som skall stimulera till arbete och fortsatt

arbete i stdllet for fortida pension. Nu

belOnas arbetstagaren for en lAng yrkesba-

na genom att han fdr en bdttre pension An

om han slutar arbeta ifortid. Finansiering-

en av arbetspensionerna kommer att

Atervinna balansen, ocksA pA lAng sikt. Ar
2030 berdknas arbetspensionsavgiften

vara mellan 3 och 4 procentenheter ldgre

dn vad som tidigare berdknats.

En av de centrala punkterna i vAr arbets-
pensionsmodell dr det stod som riktas till
inhemsk produktion och sysselsdttning
genom arbetspensionsanstalternas pre-

mielAn och placeringslAn. Den lAga allmdn-

na rdntenivAn och f6retagens problem med

att stdlla sdkerheter har minskat efterfrA-
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gan pA arbetspensionslAn och ddrfbr har

en okande del av placeringarna kanalise-

rats till statens upplAning. Utvecklingen kan

inte anses dnskvdrd trots den goda rdnte-

avkastningen pA statliga lAn.

Placeringsverksamhetens problem dr fOr

ndrvarande f6remAl for utredning. Ett viktigt

mAl ut6ver betryggande placeringar dr att

stdrka inhemsk f6retagsverksamhet sA att

det ocksA i framtiden finns tillrdckligt med

arbetsplatser i Finland for att linansiera
arbetspensionerna.

Fdr ndrvarande utreds ocksA arbetspen-

sionsbolagens fdrvaltning. MAlet dr bAde

att trygga en tillrEickligt sjdlvstdndig stdll-

ning for arbetspensionsbolagen som ocksA

tillfredsstdller EU:s synvinkel, och att

samtidigt bevara de i mitt tycke obestridliga

fdrdelar som Astadkommits genom sim-
arbetet med den ovriga f6rsdkringssektorn.

Ett ur kundens synpunkt viktigt resultat av

samarbetet ar att arbetspensionssystemet

inte har behdvt investera i ett eget kontors-

ndt, utan har kunnat utnyttja forsdkringsbo-

lagens och Folkpensionsanstaltens lokala

kundservice. Det finns all orsak att 6nska

att denna praxis skall bibehAllas.

Det mest oroande draget i vArt samhdlle i

dag dr att massarbetslosheten minskar

lAngsamt. For mAnga betyder det lAngvarig

arbetsldshet och kort yrkesbana. Den i och

for sig vdlforstAeliga fOresatsen att skapa

fler arbetsplatser for ungdomar har tyvirr
ofta lett till att man vill pensionera dldre

arbetstagare. Att minska arbetslosheten
genom att tidigareldgga pensioneringen dr

emot pensionspolitikens mAl att hoja den

faktiska pensioneringsAldern. Erfarenheter-

na av tidigare motsvarande AtgArder dr

enligt min mening inte uppmuntrande.

Ett tidsfenomen dr ocksA den vdxande

ekonomiska grAzonen, ofta f6rknippad med

missbruk av sociala f6rmAner och underlA-

tenhet att uppfyl la forsdkri ngsskyldigheten.

LEL Arbetspensionskassan har tagit itu
med problemet genom att effektivera



overvakningen och informationen. OcksA

Pensionsskyddscentralen smider planer pA

motsvarande Atgdrder. Det skulle vara en

olycka f6r hela vArt samhdlle och arbets-
pensionssystemet, om den eknomiska
grAzonen vdxte ytterligare. Det gAngna Aret

var for arbetspensionssystemets del pA

mAnga sdtt ett Ar som prdglades av efter-

behandling av den stora krisen. Awecklan-
det av Pensions-Kansas konkursbo frams-

kred enligt planerna. Skadekvoten for
Pensionsskyddscentralens forsdkringsbes-

tAnd som f6rvaltas av Forsdkringsaktiebo-

laget Garantia minskade sA mycket att

1995 Ars resultat blev positivt. Det dr

mdjligt att de 0,3 procent-enheter av

ldnerna som uppbdrs av arbetsgivarna

1996 ricker till att tdcka de hittills uppkom-

na forlusterna. Overvakningen av pen-

sionsstiftelsernas och kassornas place-

ringsverksamhet effektiverades och 6ver-

vakningsuppgiften 6verfdrdes frAn Pen-

sionsskyddscentralen till social- och

hdlsovArdsministeriet.

Under krisAren infoll ocksA uppdelningen

av databolaget Tietokonepalvelu som dgs

av Pensionsskyddscentralen och nAgra

arbetspensionsanstalter. Tietokonepalvelu

delades i tvA bolag av vilka det ena, Octel,

specialiserade sig pA driftservice, och det

andra, Tietokonepalvelu, pA planering.

Den ytterst sndva tidtabellen f6r arbetspen-

sionsreformen 1996 satte arbetspensions-

systemets verkstdllande forvaltning pA

prov. Vi klarade uppdraget. F6r det vill jag

rikta ett stort tack till vAra kunniga och
flexibla tjdnstemdn. Jag vill ocksA tacka

Pensionsskyddscentralens samarbetspart-

ner och f6rvaltningsorgan for gott samarbe-

te och visat fortroende. Mina medarbetare

tackar jag for ett arbetsdrygt och effektivt

arbetsAr.

(-

Matti Uimonen

Verkstdllande



Styrelsens berdttelse om
Pensionsskyddscentralens verksamhet 1 995

1 995 var Pensionsskyddscentralens 35:e

verksamhetsAr och det fdrsta Aret i styrel-

sens treAriga verksamhetsperiod. Styrelsen

sammantrddde 20 gAnger. Pensions-

skyddscentralens verksamhet prdglades av

Finlands intrdde i EU och den kraftiga

6kningen av de internationella kontakterna

och sdrskilt datatrafiken tillfdljd av med-

lemskapet, av beredningen och genomf6-

randet av lagdndringarna som trddde i kraft

vid Arsskiftet 1996, och av utvecklings-
projektet som gdllde arbetspensionssyste-
mets centrala dataservice.

I anslutning till pensionsskyddet och

skotseln av pensionsskyddet gav Pen-

sionsskyddscentralens styrelse utlAtanden

om slutrapporten frAn utredningen om den

ekonomiska grAzonen och en promemoria

om reformen av internationell beskattning.

I samarbete med arbetsmarknadsparterna

och arbetspensionsanstalterna tillsattes en

stddgrupp fdr den utredning som kartlSgger

hur ofta det fdrekommer l6ner som inte

omfattas av det nuvarande systemet och

hur de fdrdelas. Till Befolkningsregister-

centralen gav styrelsen ett utlAtande om

hur personbeteckningen skall se ut under

det nya Artusendet. Styrelsen gav ocksA ett

utlAtande om promemorian om arbetspen-

sionssystemet soniskrevs av en utred-

ningsman som hade tillsatts av social- och

hdlsov6rdsministeriet (SHM 1 995:6).

Reglementena fdr Pensionsskyddscentra-

len, Lantbruksfdretagarnas pensionsans-

talt, LEL Arbetspensionskassan och Pen-

sionskassan f6r ut6vande konstndrer

dndrades sA att reglerna fdr bokfdringen

motsvarar bestdmmelserna iden nya

bokfdringslagen.

Pensionsskyddscentralens verksamhet

bestAr av att producera tjdnster for arbets-
pensionssystemet. Till uppgifterna h6r bl.a.

att utveckla pensionssystemet, forskning,

registerfdrin g och i nformation, att sdkerstdl-

la de fdrsdkrades pensionsskydd och att

upprdtthAlla och utveckla arbetspensions-

systemets datafdrvaltning. Grunderna f6r

50

40

30

20

10

F6rvaltningskostnader

Milj.mk

LOner Ldne- ADB- Ovrigt
och bikost- kost-
'arvoden nader nader

I tggs [--l tgg+

Anstdllda

Antal

400

300

200

100

'r991 1992 199s 1994 1995

IIrrr

@

tjdinsteproduktionen utreddes av styrelsen
pA ett seminarium i september.

I februarifaststdllde styrelsen ett forsk-

ningspolitiskt program f6r de ndrmaste

6ren.

F6rvaltningskostnaderna uppgick under

verksamhetsAret 1995 till 114,5 miljoner

mark. Okningen ijdmf6relse med Aret

innan var 4,7 procent. L6nerna och l6nebi-

kostnaderna uppgick sammanlagt till 66,3
miljoner mark och ADB-kostnaderna till

22,2 miljoner mark. Pensionsskyddscentra-

lens kostnader fdr pensionsfdrsdkringar

som tecknades f6r arbetsgivare som hade

f6rsummat sin f6rsdkringsskyldighet upp-
gick till 18,5 miljoner mark. Motsvarande

belopp 1994 var 16,6 miljoner mark.

PA anldggningstillgAngarna gjordes maxi-

miavskrivningar enligt ndringsskattelagen

fdr sammanlagt 4,6 miljoner mark.

Oy Tietokonepalvelu Ab:s fdrdelning mellan

intressentgrupperna slutfdrdes och Pen-

sionsskyddscentralen innehar nu 51

procent av aktierna. Pensionsskyddscent-

ralen, Tietokonepalvelu och de dvriga

deldgarna som anvdnder Tletokonepalve-

lus datatjdnster har gruppregistrerats enligt

mervdrdesskattelagen. Oy Tietokonepalve-

lu Ab:s resultat visade ett minus pA 1,6

miljoner mark. Eftersom Pensions-

skyddscentralen inte bedriver affdrsverk-

samhet dr det inte nddvdndigt att uppgdra

ett koncernbokslut. Pensionsskyddscentra-

len innehar 48 procent av aktiekapitalet i

f6rsdkringsaktiebolaget Garantia. I fr6ga

om det nya fdrsdkringsbestdndet uppvisa-

de Garantias resultat for 1995 en vinst pA 7

miljoner mark.

Utgifterna fdr Pensionsskyddscentralens

verksamhet tdcktes med de kostnads-

andelar som uppbdrs av pensionsanstalter-

na. I fjol var summan 118,8 miljoner mark,

vilket dr 4 procent mer dn fdregAende Ar.

Av pensionsanstalterna uppbars dessutom

558,0 miljoner mark fdr tdckande av



forlusten for forsakringsbestandet som

overldtits till Garantia, och 23.7 miljoner for

kopet av Garantias aktier. Skulden for det

overlatna forsdkringsbestAndet med rAntor

avkortades alltsa till 218,9 milloner mark.

For det overlatna bestdndets del blev

resultatet positivt i och med att reserver

frigjordes bade f ran premieansvaret och

ersattningsansvaret. Trots att overforingen

till utjdmningsansvaret var 34,8 miljoner

mark, fanns det 467,8 miljoner mark till

amorteringen av den overskadeskuld som

uppstod 1994. Sammanlagt uppgar

beloppet forluster for det overforda forsa-

kringsbestandet som inte inkasserats till

485.4 miljoner mark i bokslutet. Dessutom

ar 71,1 miljoner mark av inkopspriset for

aktierna i Garantia inte inkasserat.

Personal

Vid slutet av aret var antalet anstdllda 328

personer inklusive de som var pa moder-

skapsledighet. 1994 var antalet anstallda

335. Lonerna till representantskapet,

styrelsen och de verkstallande direktorerna

uppgick till 1 137 062 mark. Ovriga loner

och arvoden utgjorde sammanlagt

50 801 968 mark.
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Pensionsskyddscentralens styrelse 1 995-97.
Sittande f rdn vanster Jouko Kuisma (suppleant), l\lauri [\loren

Pekka lvlerenheimo, Kaija Kallinen, Aarne Lehkonen,
Kail Puro (ordforande) och Veikko Simpanen.

Staende fran vanster Keijo Hyvonen, Seppo tVlattila.
Paavo Pitkdnen. Lasse Laatunen, Folke Bergstrom och

ltlatti Uimonen, Pensionsskyddscentralens VD.
(Jussi Jdrventaus och lt4arkku Sorvari, vice ordforande,

finns inte med pa bilden).
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Pensionsskyddscentralens resu ltatrtkn i n g

1.1 - 31.12.199s 1.1 - 31 .12.1994

Ordinarie verksamhet

lntdkter
Kostnadsandelar frAn
pensionsanstalterna
Kostnader for pensions-
anordningar enligt 15 S APL

Kostnader
Ldner och l6nebikostnader
Ovriga kostnader

Ovriga intdkter och kostnader
Hyresintdkter
Pensionsndmnden

Finansiella intdkter och kostnader
Rdnteintdkter
Rdntekostnader

Avskrivningar

Den ordinarie verksamhetens
resultat

Det riverfrirda kredit-
f6rsdkri n gsbestiendet

lntdkter
Kostnadsandelar frAn
pensionsanstalterna
Ovriga intdkter

Kostnader
Overskadeskydd
Rdntekostnader
6vriga f inansiella kostnader

137.361

18.542

130.650

16.565

66.349
48.199

118.819

114.548

1.321

1.657

4.607

62.671
46.767

'114.085

109.438

934

1.017

4.730

7.388
8.709

4.389
2.732

7.850
8.784

4.1 69
3.152

0 0

557.825
:179

467.834
66.548

s58.004

401.286

445.341
35 445.376

674.219

579.560
91.207
3.452

228.843Resultat 959.290

1 000 mk
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Balansrikning

Aktiva
31.12.1995 31 .12.1994

An ldggnin gsti! lgAngar

Materiel la nyttigheter
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och fastigheter
Ovriga materiella nyttigheter .

23.875
8.288

344 32.507

24.899
8.361

376 33.636

Vdrdepapper tillhtrrande an169gnings-
tiltgAngarna

Aktier och andelar 127.264 127.183

FinansieringstillgAngar

Fordringar ,t.'
LAnefordringar
Resultatregl-eringar
Kostnadsandelsfordri n gar

2.130
4.522
4.456 11.108

I
45

5.741
18.157 24.843

Pen gar och banktillgodohavanden 7.634 7.468

178.513 193.130

@
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Passiva
31.12.1995 31 .12.1994

Eget kapital

Aktiefond 47.413 23.707

Kreditf6rsdkringsbestAndets underskott
Underskott frAn tidigare
rdkenskapsperioder

' R6kenskapsperiodens OverskotV
underskott

- 1.444.679

959.290.

- 1.215.836

.437.976 - 1.420.972

Frdmmande kapital

LAngfristigt
LAn frdn penninginrdttningar
Ovriga lAngfristiga lAn

Kortfristigt

215.000
373.454 588.454

215.000
1.373.504 1.588.504

lnkopsskulder
Resultatsreglerin gsskulder
Utjimningsandelar for
pensionskostnaderna

11.721
1s.912

8.647
15.200

402 28.035 1.751 25.598

178.513 193.130

.).
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Bokslutsbilagor

Specifikation av loner och l6nebikostnader

Ldner och arvoden
APL, KoPL och tilldggspensionsfdrsikring
Ovri ga obligatoriska l6nebikostnader
Frivilliga l6nebikostnader

49.240
9.123
5.242
2.744 66.349

NaturaformAner 1.644

67.993:
Specifikation av avskrivningar

Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Ovri ga materiella nyttigheter

1.024
3.552

31

Maximiavskrivningar enligt NSL har gjorts
enligt avskrivningsplanen

Specifikation av anliggningtiltg&ngarnas aktier och andelar

Antal Aktiernas
andel %

Aktier och andelar

4.607

Nominellt
vdrde

Bokforings-
vdrde

OctelOy 15.000
Oy Tietokonepalvelu Ab 306
Forsdkringsaktiebolaget Garantia 28.800

15
51
48

1.500
306

28.800

3.000
1.846

118.534

Aktiernas och fastigheternas beskattningsvdrden

AnldggningstillgAngar

1 995
Bokf6rings-
vdrde

Beskattnings-
vdrde

1 994
Bokforings-
vdrde

Beskattnings-
vdrde

Aktier och andelar
Aktier
Aktier i fastighetsbolag
Fastigheter

Andring ieget kapital

120.535
3.000
3.729

23.875

122.431 325
123.144

3.714
24.899

497

3.083
96.251

3.178
97.439

I

Aktiefond 1.1.1995
Aktiefond 31.12.1995

Ot<ning

23.707
47.414

23.707

Helsingfors den 27 mars 1996

Markku Sorvari

Folke Bergstr6m

Kaija Kallinen

Seppo Mattila

Paavo Pitkdnen

Keijo Hyv6nen

Lasse Laatunen

Pekka Merenheimo

Veikko Simpanen

Jussi JArventaus

Aarne Lehkonen

Mauri Moren

Matti Uimonen
VerkstAllande direktor

@
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Revisionsberdttelse

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens

bokslut, bokfdring och forvaltning for rdken-

skapsAret 1.1 -31.12.1995. Bokslutet, som

avgetts av styrelsen och verkstdllande direk-

toren, omf attar verksamhetsberdttelsen,

resultatrdkningar for den ordinarie verksam-

heten och kreditfOrsdkringsbestAndet samt

balansrdkningen och bokslutsbilagor. Efter

slutfdrt uppdrag meddelar vi fdljande.

Undertecknad Folke Tegengren har under
rdkenskapsAret ombes6rjt overvaknin gs-

revisionen av Pensionsskyddscentralen och vi

har tagit del av revisionsberdttelsen av den 18

mars 1996. Granskningen har utforts i enlighet

med god revisionssed. Vi har granskat bokf6-

ringen, redovisningsprinciperna och boksluts-

innehAllet dvensom presentationen i sAdan

omfattning att vi fatt bekraiftelse pA att bokslu-

tet inte innehAller vdsentliga fel eller brister. Vid

vAr granskning av fdrvaltningen har vi tagit
sttillning till huruvida styrelsens medlemmar

och verkstdllande direktoren handlat i enlighet

med stadgandena i reglementet for Pensions-

skyddscentralen som faststdllts med st6d av
lagen om pension for arbetstagare.

Bokslutet dr uppgjort i enlighet med bokfo-

ringslagen och dvriga stadganden och bestdm-

melser som reglerar uppgorandet av bokslut.

Bokslutet ger riktiga och tillrrickliga uppgifter

om resultatet av Pensionsskyddscentralens

verksamhet och dess ekonomiska stiillning pA

det s6tt som avses i bokforingslagen. Bokslutet
kan faststalhs och styrelsen samt verk-

stiillande direktoren kan beviljas ansvarsfrihet
f6r den av oss granskade rdkenskapsperioden.

Underskottet enligt balansrdkningen dr
485.389.450,30 mark och kommer att tdckas
genom en tillaggspremie som uppbdrs av
arbetsgivarna i samband med arbetspen-

sionspremien i enlighet med stadgandena
i 13 a och b SS APL.

Helsingfors den 16 april 1996

Mikko Leppiinen, GRM

Mikko Paiho, GRM

Jaakko Pohtio, CGR

Folke Tegengren, CGR
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Uppgifter om Pensionsskyddscentralens verksamhet

Nyckelomriden

Pensionsskyddscentralens verksamhet
prdglades under det gAngna Aret av lagbe-

redningsarbete och interna utvecklingspro-
jekt. Pensionsreformen 1996 sysselsatte

mAnga sdrskilt i slutet av Aret. Att bered-

ningen av lagdndringarna och de interna

projekten sammanfoll tidsmdssigt var

krdvande for alla, men pA grund av den

stranga hushAllningen var det inte m6jligt

att anstdlla extra personal. I efterskott kan

man konstatera att pensionsreformen

verkstdlldes utan problem trots den ytterst

sndva tidtabellen.

Kunden dr utgAngspunkten ndr Pensions-

skyddscentralen utvecklar sin verksamhet.

Kundernas Asikter och behov kartlades i

olika sammanhang och resultaten utnyttja-

des i utvecklingsprojekten. I samband med

h6stens arbetspensionsdag gjordes en

undersdkning av Pensionsskyddscentra-

lens foretagsbild. Resultatet visade att

Pensionsskyddscentralens styrka dr

pAlitlighet och yrkeskunskap, medan den

negativa kritiken, som oftast kom frAn

pensionsbolagen, gdllde flexibilitet, tyd-

lighet och aktualitet.

For fjdrde Aret i rad anvdndes mAlstyrning

och affdrsid6 som modell fOr verksamhe-

ten. De viktigaste mAlen fanns inom sex

nyckelomrAden och basfunktionerna som

de ansluter sig till rymmer st6rsta delen av

det dagliga arbete som utfors pA Pen-

sionsskyddscentralen: registrering, over-

vaknin g, ti lliimpn ing, rAdgivni n g, f orskn ing,

planering, kalkylering, statistikf6ring och

interna tjdnster. OcksA basfunktionerna har

forbdttrats i kundorienteringens anda.

lnom det forsta nyckelomrAdet "Pensions-

skyddets trovdrdighet"var mAlet att med

utredningar och berdkningar visa att finan-

sieringsmodellen ar hAllbar, att presentera

lagdndringarna och att ge st6d till de

arbetsgrupper som har tillsatts av arbets-

marknadsorganisationerna. Ett mAl var

ocksA att effektivera overvakningen och att

planera Atgdrder mot den ekonomiska grA-

zonen. Mdlen som uppstAlldes f6r nyckel-
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omrAdet har till stora delar uppndtts.

Arbetsgrupperna har fdtt st6d, finansiering-

en behandlades pd seminarier som ordna-

des f6r olika intressegrupper och i informa-

tionen till allmdnheten. Dessutom inleddes

ittgdrder mot den ekonomiska grdzonen.

lnom nyckelomrAdet "Arbetspensionssyste'

mets dndamdlsenlighet" var mAlet att

utveckla Pensionsskyddscentralens verk-

samhet enligt pensionsanstalternas behov

och att stoda losningar som f6rstdrker den

decentraliserade fdrvaltningsmodellen och

bevarar pensionsskyddets enhetlighet.

Under verksamhetsdret gjordes mycket fdr

mdlen, men resultaten dr dnnu inte synliga

t.ex. i undersdkningarna som riktade sig till

kunderna.

Arbetspensionssystemets centrala data-

system har under flera Ar varit Pensions-

skyddscentralens viktigaste utveckl ingspro-
jekt. Under verksamhetsAret var det frdmst

datasystemen for pensionsdrenden,

pensionsanordningar och samfund som

fornyades. Projekten har framskridit enligt
planerna, aven om vissa arbeten forse-

nades pd grund av pensionsreformen.

lnom nyckelomrAdet "lnternationell verk-

samhet" var det forsta mAlet att sk6ta

uppdraget som internationellt kontaktorgan

och den datatrafik som uppdraget f6rutsdt-

ter pA ett dndamAlsenligt sdtt. Ett andra

mAl var att folja med hur pensionssyste-

men inom EU utvecklas, och ett tredje att

se till att arbetspensionsfdrsdkringen

beaktas ocksA ndr det gdller anstdllningar

med anknytning till Estland och Ryssland.

Verksamheten har fdljt riktlinierna, men alla

mAl har inte ndtts ddfor att uppgifterna har

varit arbetsdrygare dn vdntat, bland annat
pd grund av det stora antalet ansdkningar.

lnom nyckelomrAdet "Radgivning i social-

forsdkringsf rdgor" var mAlet att forbdttra

servicen till de fdrsdkrade sA att alla som

vdnder sig till Pensionsskyddscentralen fAr

den information de behover, inte bara om

arbetspensionerna utan ocksA om annan



socialf6rsakring i anslutning till pensionen.

Personalen som arbetar med kundbetjd-

ning har utbildats, och sdrskilt ndr det
gdller frdgor i anslutning till arbetsl1shet
har eftertrdgan pA rAdgivning varit stor.

Ndr det gdller "Pensionsskyddscentralens

dndamdlsen I ighet" anknyter mAlen till

ledarskap, samarbete mellan avdelningar-

na och resultatsamtal. Ett mAl harocksA
varit att minska antalet sammantrdden och

att koncentrera verksamheten till det som

dr vdsentligt f6r resultatet. Behovet av
personresurser tillgodosAgs genom arbets-

rotation. Enligt en undersokning som
gjordes om arbetsklimatet har mAlinrikt-

ningen klart 6kat. Till andra delar, t.ex.

antalet sammantrdden, har inga storre

fdrdndringar dgt rum.

Det forsta interna utvecklingsprojektet som
gdllde en avdelning genomfordes pA

juridiska avdelningen. Avdelningen omor-
ganiserades och arbetsfordelningen blev

klarare. Projektet fick ocksA verkningar
utanfdr avdelningen, ett resultat var att

utbildningen omorganiseras.

Registerserviceavdelnin gen startade ett

eget utvecklingsprojekt for att forbdttra

kundservicen. Resultatet blev en omorgani-

sering: avdelningen delades itvA enheter,

en for specialkunder och en f6r storkunder.

Dataforvaltni ngens utveckli ngsresu rser

koncentrerades till en ny systemutveck-

lingsenhet.

PA hosten inleddes motsvarande projekt pi
forskningsavdelningen och personal-

avdelningen. Forskningsavdelningen vill

hdja kvaliteten pA sina undersokningar och

utveckla informationen om forsknings-

verksamheten. Personalavdelningen skall

utveckla och fdrnya sina tjdnster.
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Service till pensionsanstalterna

Pensionsskyddscentralens anvisningar till
pensionsanstalterna sdkerstdller att arbets-
pensionslagarna tilldmpas enhetligt. Av de

69 cirkuldr med anvisningar som avfatta-

des 1995 gtillde fem pensionsreformen och

de dvriga behandlade bl.a. drojsmAlsrintan
och drojsmAlsf6rhojningen, preskription av

APL-premier, tilldmpningen av EU:s stad-
ganden om social trygghet och fdretagar-

nas arbetsl6shetsdagpenning.

Pensionsskyddscentralen gav cirka 800

utlAtanden till f6rsdkringsdomstolen.

Rdttsskyddsreformen som gdllde behand-

lingen av pensionsdrenden och sdkande av

dndring i pensionsbeslut trddde i kraft vid

Srets bdrjan. Den som sdker dndring

ldmnar numera in besvdrsskriften till
pensionsanstalten, som 6verf6r arendet till

besvdrsinstansen endast om den inte god-

kdnner dndringsyrkandena.

Databankerna vaxer

Pensionsskyddscentralen registerfor

uppgifter om arlcetstagarnas anstdllnings-

forhAllanden och f6retagarnas f6retagar-
perioder. Under verksamhetsAret gjordes

5,1 miljoner anmdlningar om anstdllnings-

fdrh6llanden som hade slutat eller b6rjat,

vilket 6r lika mAnga som Aret innan. Anmdl-

ningarna om arbetsldshetsperioder, 1,5

miljoner, var nAgot fdrre dn 1994.

Enligt principen om sista fOrsdkrare dr det

den pensionsanstalt som sist fdrsdkrat

arbetstagaren som fattar pensionsbeslutet

och betalar ut pensionen. FrAn och med

1999 skall principen utvidgas att omfatta

statens och kommunernas pensionssys-

tem. I praktiken fdrutsdtter det att datadver-

fdringen mellan systemen kan ske iform av

klartext. Utvecklandet av de centrala

databankerna och datasystemen som

redan pAgAtt nAgra Ar har planerats sA att
projekten dr slutf6rda innan principen om

sista fdrsikrare har genomf6rts.

Under verksamhetsAret gjordes en stor del

av det arbete som mojliggdr datatrafik i

FOPL - pensionsutgiften
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realtid med meddelanden i klartext mellan
pensionsanstalterna och Pensionsskydds-

centralen. Utvecklandet av tilldmpningen

f6r drendehanteringen ledde till att pen-

sionsanstalterna kunde b6rja anvdnda den

nya databanken f6r pensionsfall, nya

textrutor och ett "snabbutdrag" som redo-

96r fdr den f6rsdkrades pensionssituation i

klartext. Erfarenheterna av dvergAngen till

klartext var positiva.

Ansvarsfordelningen

Enligt principen om sista forsdkrare skall

en enda pensionsanstalt betala hela

arbetspensionen ocksA ndr det ingAr

pension frAn anstdllningsfdrhAllanden som

forsdkrats av andra pensionsanstalter i

pensionen. Andelarna som andra pen-

sionsanstalter ansvarar for och andelarna

som pensionsanstalterna ansvarar fdr
gemensamt fdrdelas mellan pensionsan-

stalterna genom ansvarsfdrdelningen som

f6rrdttas av Pensionsskyddscentralen.

Under verksamhetsAret fdrrdttades den

slutliga ansvarsfordelningen f6r 1 994.

Pensionsanstalterna betalade 1 994 ndr-

mare 25 miljarder mark iAPL-, KAPL-,

KoPL- och SjPl-pensioner. 72 procent av
pensionsutgiften bekostades av pensions-

anstalterna gemensamt och 28 procent

bestod av fonderade pensioner.

1994 bidrog staten med 419 miljoner mark

till kostnaderna fdr FOPl-pensionerna och

med 1 986 miljoner mark till kostnaderna

f6r LF6PL-pensionerna. Statens andel av

F6Pl-pensionsutgifterna var 1 9 procent

och av LFdPl-pensionsutgifterna 77 pro-

cent.

Tillsynen 6ver stiftelser
och kassor

Social- och hdlsovArdsministeriet har

sedan 1962 delegerat tillsynen over pen-

sionsstiftelserna och pensionskassorna till

Pensionsskyddscentralen. Ansvaret for till-

synen utvidgades i bdrjan av 1994 till



stiftelsernas och kassornas placeringsverk-

samhet, dvs. tdckandet av pensionsansva-

ret, som fdljd av att Pensionsskydds-

centralens kreditf 6rsaikri n gsverksamhet

upph6rde. I bdrjan av 1996 dvertog social-

och hdlsovArdsmnisteriet tillsynen over
tdckningen. Tillsynen over tilldmpningen av
APL och F6PL, som i huvudsak omfattar
utbildning och rAdgivning, bibehdlls hos

Pensionsskyddscentralen.

Under verksamhetsAret gdllde tillsynen 46
pensionsstiftelser och B pensionskassor,

sammanlagt 215 000 fdrsdkrade, och

dessutom Pensionskassan for utovande
konstndrer. Resurserna inriktades sdrskilt
pA dvervakning av pensionsanstalternas

soliditet och f6rvaltning. Pensionsskydds-

centralen inspekterade sammanlagt 33
stiftelser och kassor och deltog i 34 revisio-
ner. I samarbete med social- och hdlso-
vArdsministeriet gjordes i b6rjan av Aret en

sdrskild inspektions- och utredningsrunda.

Utbildning och information

Liksom under tidigare Ar ordnades kurser
f6r pensionsanstalternas personal. Amnen
var reglerna fdr utjdmningen av pensions-

kostnaderna, anstdllningsf6rhAllandets

kontinuitet, pensionsberdkning och ut-

Idndska pensionsdrenden. Vid Arets slut
gdllde kurserna frdmst pensionsreformen.

PA den Arliga arbetspensionsdagen be-

handlades bland andra aktuella dmnen den
ekonomiska grAzonen och arbetspensions-
syslemets sArbarhet. PA arbetspensions-
informat6rernas Arliga seminarium var ett
av dmnena ivilken riktning pensionssyste-

men i Europa fordndras.

Tidningen Tyoelaike som utkommer fem
gAnger om Aret har utvecklats till en

branschtidning fdr hela arbetspensions-
systemet. En delav materialet iTydeldke
publiceras pA svenska i tidningen Arbets-
pension som utkommer tvA gAnger om
Aret.
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Service till de forsdkrade

Mdtt i arbetsmiingd dr ridgivningen till de

fdrsdkrade och arbetsgivarna en av Pen-

sionsskyddscentralens f rAmsta servicefor-

mer. Under verksamhetsAret gdllde forfr6g-

ningarna sArskilt hur arbetslosheten inver-

kar pA pensionen och pensionsreformen.

RAdgivningen fick 6ver 50 000 telefonsam-

tal och 4 000 personer bes6kte kundtjdns-

ten. PA 24 orler ordnades servicedagar fdr

allmdnheten. Cirka 4 000 personer fick

pensionsinformation och registerutdrag pA

servicedagarna. Pensionsskyddscentralen

hade en egen avdelning pA Abomdssan,

lantbruksmdssan i Loppi och Datamdssan i

Helsingfors.

Pensionsskyddscentralen besvarade ci rka

14 000 kundbrev under verksamhets6ret.

Sdrskild uppmdrksamhet fdstes pA svars-

brevens begriplighet och det ordnades

kurser i att skriva klart och tydligt. En

unders6kning bland mottagarna visade att

breven hade blivit lattare att f6rstA.

Ridgivningen fick en ny hjdlpreda i databa-

sen Elmo som kan anvdndas bAde av

tjdnstemdn som arbetar med kundservice

och vanliga medborgare. Elmo presentera-

des under Aret vid 28 presskonferenser i

olika delar av landet. En grafisk version

blev fdrdig under verksamhetsAret och

Elmo finns nu ocksA pA lnternet sedan

februari 1996.

Serviceavtal med FPA

Pensionsskyddscentralen har ett service-

avtal med FPA (Folkpensionsanstalten).

Enligt avtalet tar FPA emot ansdkningar om

arbetspension och hjdilper den sdkande att

fylla i blanketten. Pensionsskyddscentralen

utbildar personalen och tillhandahAller

broschyrer och blanketter.

Pensionsskyddscentralen formedlade

57 000 ansdkningar som hade mottagits av

FPA till arbetspensionsanstalterna. Bland

ansokningarna fanns stdrsta delen av alla

nya invalidpensionsansdkningar. Ungefdr
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lika mAnga ansokningar ldmnades in direkt

till pensionsanstalterna. Under verksamhet-

sAret skickades cirka 11 000 fdrhands-

ifyllda blanketter fdr ansdkan om Alders-

pension till de forsdkrade.

Pensionsutdraget - den
forsdkrades kontroll

PA sitt personliga pensionsutdrag kan den

forsdkrade kontrollera att uppgifterna om

hans anstdllningar dr riktiga och att alla

anstdll ningar har registrerats.

85 000 forsdkrade bad om att fA sitt pen-

sionsutdrag. Pensionsutdraget skickas

utan sdrskild begdran till den f6rsdkrade

ndr uppgifter om att en anstdllning har

upphdrt registreras i Pensionsskyddscen-

tralen. Den som anstdlls f6r f6rsta gAngen

fAr registerutdraget som ett tecken pA att

han nu omfattas av arbetspensionsforsdk-

ringen. Under verksamhetsAret fick

330 000 f6rsdkrade sitt pensionsutdrag

utan sdrskild begdran. Antalet tir betydligt

stdrre dn under f6regAende Ar.

Till Pensionsskyddscentralens uppgifter hor

att overvaka att arbetsgivare och fdretaga-

re som inte har tecknat forsdkring inom

utsatt tid ordnar sin pensionsforsdkring.

Forsummelser upptdcks vanligen i sam-

band med att arbetstagaren fAr sitt pen-

sionsutdrag.

Over 1 800 arbetsgivares APL-forsdkringar
utreddes. Fdrsdkring pA arbetsgivarens

bekostnad tecknades i732 av fallen och

arbetsgivarna Alades att betala samman-

lagt 30 miljoner mark i premier och dr6js-

mAlsfdrhojningar. 52 1 APL-arbetsgivare

inspekterades. Pd begdran av Pensions-

kassan f6r utdvande konstndrer gjordes 34

inspektioner. Dessutom behandlades 677

drenden som gdllde h6jda premier for

arbetsgivare som inte hade ordnat pen-

sionsf6rsdkring inom utsatt tid.

Under verksamhetsAret var 1 900 foretaga-

res pensionsforstikring foremAl f6r utred



ning. Pensionsskyddscentralen var tvun-
gen att teckna forsdkring pA foretagarens
vdgnar i 300 fall. 1 700 fdretagare bevilja-

des bef rielse frAn FdPl{drsdkring.

Kampanj mot svartjobb

Den ekonomiska grAzonen har expanderat

under den ekonomiska krisen. Pensions-

skyddscentralen gjorde upp en plan 6ver

hur man inom arbetspensionssystemet kan

stoppa utvecklingen. Bl.a. foreslogs sam-

arbete med skattemyndigheterna, kontroll

av nya fdretag och olika sdtt att undvika

situationer ddr det dr mojligt att ldmna

obligatoriska avgifter och skatter obetalda.

Ett viktigt sdtt dr att aktivera arbetstagarna

att sjdlv kontrollera sin pensionsf6rsdkring.

PA hdsten inleddes en kampanj med

tevereklam inom ett begrdnsat sdnd-

ningsomr6de. Kampanjen kommer att
fortsdtta undervAren 1996. I reklamen
pAminner man om att arbetstagaren tjdnar
in pension endast om anstdllningen har

registrerats och uppmanar alla att sjdlv
kontrollera uppgifterna i pensionsregistret.

Fdretagarpensionerna 25 er

Pensionsskyddscentralen ordnade en

informationskampanj fdr att betona fdreta-
garnas pensionsfdrsikring. Kampanjen

inleddes med publiceringen av en under-

sokning om egenf6retagarnas arbete och
pensionering. Enligt undersdkningen

fortsdtter f6retagarna att arbeta ldngre dn

den dvriga befolkningen. Var tredje foreta-
gare som hade fyllt 64 Ar tdnkte fortsdtta

arbeta efter pensioneringen.

Kampanjens huvudfest firades i maj pA

Finlandiahuset ddr bl.a. social- och hdlso-
vArdsminister Sinikka M6nkdre talade.

Arbetsminister Liisa Jaakonsaari talade vid

en fest som ordnades i UleAborg pA hos-

ten. Pensionsskyddscentralen deltog ocksA
i FoPl-kampanjens tecken i mdssan fdr
unga fdretagare och i ungdomsmdssan
Next Step.
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Arbetspensionsskyddet utvecklas

Pensionsskyddscentralen betonar arbets-

marknadsorganisationernas betydelse i

beslutsfattandet och erbjuder dem sakkun-

nighjtilp i alla frAgor som gdller pensions-

skyddet. Centralen deltar ocksA i social-

och hdlsovArdsministeriets lagberednings-

arbete genom att gora utredningar, kalkyler

och ju ridiskt beredningsarbete.

Fdr att genomf6randet av besluten skall

ske enhetligt i det decentraliserade arbets-
pensionssystemet behovs Pensions-

skyddscentralens koordinering och anvis-

ningar f6r tilldmpning, registrering och

berdkning, samt rAdgivning och kurser.

Pensionsskyddscentralen deltog som

sakkunnig i beredningen av Atgdrder som

skall bromsa 6kningen av pensionsutgifter-

na. Atgerderna baserar sig pA socialutgifts-

kommissionens arbete. Beredningsarbetet

fortsatte i Puros arbetsgrupper och ett avtal

om reformen sl6ts den 18 maj 1995.

Eftersom avtalet skulle verkstAllas den 1

januari 1996, blev tiden fdr fdrberedelser
mycket kort. Propositionerna gavs till

riksdagen i bdrjan av september och innan

lagarna godkdndes i medlet av december

var det inte mdjligt att utfdrda slutliga

tilltimpningsanvisningar.

Den fdrsta fasen av pensionsreformen

lyckades, men det krdvdes flexibilitet av

Pensionsskyddscentralen och hela arbets-
pensionssystemet. Jurister, matematiker,
pensionsutrdknare, ADB-planerare och

utbildare hade huvudansvaret fdr forbere-

delserna i Pensionsskyddscentralen. Fdr

social- och hdlsovArdsministeriet skrevs

utkast till lagtexter och motiveringar.

Dessutom gjordes dndringar i datasyste-

men och anvisningarna f6r tilliimpning,
pensionsberdkning och registerf6ring.

Reformen inverkade ocksA bl.a. pA kartan

6ver registrerade tilldggsformAner och

amorteringstidtabellen for ansvarsunder-

skottet.

MAlet var att informera pensionsanstalterna

om innehAllet i reformen i samma takt som

arbetet i beredningsgrupperna framskred.

Sammanlagt ordnades 12 kurser om

reformen. Pensionsreformen var ocksA

huvudtema pA arbetspensionsdagen och

arbetspensionsinformatdrernas Arliga

seminarium. De fdrsdkrade informerades

framfor allt via media. Fdrutom innehAllet i

reformen behandlades ocksA motiveringar-

na till de olika Atgdrderna. Tidningen Ty6-

eldke behandlade reformen i 1B artiklar.

Andra proiekt

Pensionsskyddscentralen deltog under

verksamhetsAret i arbetsgrupper och

kommitt6er som utredde konstnirernas
sociala och ekonomiska situation, index-

syslemet, invalidpensionerna, EU-tjdnste-

mdnnens pensionsritt, utvidgningen av
principen om sista forsdkrare till den

offentliga sektorn, datasekrettessreglerna

och rehabiliteringen.

Pensionsskyddscentralen gav utldtanden

till social- och hdlsovArdsministeriet bl.a.

om utredningsmannen Tarmo Pukkilas
promemoria, fdrslaget om en generations-

vdxlingspension for 16ntagare, tillsynen

6ver pensionskassorna och pensionsstiftel-

serna och overforingen av Vammalakas-

sans ansvar, till finansministeriet om den

ekonomiska grAzonen och till justitieminis-

teriet om tilldmpningen av fdrvaltningspro-

cesslagen. Till social- och hdlsovArdsminis-

teriet gjorde Pensionsskyddscentralen bl.a.

framstdllningar om amorteringen av an-

svarsunderskottet och om m6jligheten att

teckna F6PL-tilltiggsfdrsdkring i en annan
pensionsanstalt dn den som foretagaren

har sin obligatoriska pensionsforsdkring i.

Forskni

Undersdkningen om Aldringars hjdlpbehov

och volontdrarbete som utfdrdes i samar-

bete med Centralforbundet f6r de gamlas

vdl presenterade sin slutrapport. Enligt

unders6kningen kan var fjdrde pensiondr

tdnka sig att hjdlpa andra pensiondrer med

ldttare sysslor.



I bdrjan av Aret publicerades en rapport av
ett projekt som undersdker egenforetaga-
res pensionering, och i slutet av Aret
publicerades ytterligare en mellanrapport

som byggde pA en tilliiggsutfrAgning. PA

vAren utkom en essdsamling isamarbete
med nAgra andra institutioner om vdlfdrds-

staten, pensionsskyddet och de internatio-
nella utmaningarna.

Vad som hinder efter ett avslag pA pen-

sionsansokan behandlades ien rapport. I

samarbete med nAgra universitetsforskare
publicerades en rapport om det finska
pensionssystemets historia. OcksA deltids-
pensionsprojektet publicerade en delrap-
port. Ekonomiska frAgor behandlades
utover i den ovanndmnda essdsamlingen

ocksA i en undersokning av pensionsskyd-

det och beskattningen och flera tidningsar-
tiklar.

Under Aret startades ett nytt projekt som
skall unders6ka dldre arbetstagare som
stannar kvar i respektive ldmnar arbetsli-
vet. Ett delprojekt utreder pA vilka olika sdtt
dldre arbetstagare ldmnar arbetslivet och
ett annat delprojekt som ingAr i en storre
undersdkning om arbete och arbetsmiljo pA

smA arbetsplatser. Amnet behandlades pA

ett seminarium som ordnadbs i borjan av
h6sten.

Pensionsskyddscentralens nya forsknings-
politiska program betonar empirisk social-
forskning, komparativ forskning i socialfdr-
sdkring och vdlfdrd och forskning i ekono-
miska fr6gor. Anvdndningen av register-

uppgifter iforskningen och samarbetet med

andra institutioner skall ut6kas.

Pensionsskyddscentralens forskningsrap-
porter publiceras numera itre olika serier:
forsknin gsrapporter, meddelanden och
papers. Den sistndmda dr en serie med
mindre spridning som sdnker publicerings-

trdskeln, medan forskningsrapporterna dr
vetenskapligt prdvade forskningsresu ltat
och meddelandena representerar en

mellanform av dessa.

Arbetsamhet

ar

biista

lotteriet,

@
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lnternatione!la tirenden och statistik

Pensionsskyddscentralen deltar i bered-

ningen av bilaterala overenskommelser om

social trygghet och andra fdrhandlingar.

Under verksamhetsAret inleddes f6rhand-

lingar med lsrael och Lettland och fdrhand-

lingarna med Estland och Australien

fortsatte. Dessutom finslipades 6verens-

kommelserna med Storbritannien, Osterri-

ke och Tyskland som kompletterar EES-

avtalet.

Eftersom EU:s stadganden om social

trygghet hade tilldmpats i Finland frAn och

med den 1 januari 1994 da EES-avtalet

trtidde i kraft, medfdrde EU-medlemskapet

inget nytt.

Pensionsskyddscentralen f6rmedlar pen-

sionsans6kningar frAn utlandet till pen-

sionsanstalterna och skaffar de tilldggs-

utredningar som beh6vs f6r avgdrandet.

Under verksamhetsAret inkom 4 600

ansokningar frAn andra l6nder, vilket dr

cirka 2 000 fler dn foregAende Ar.

Om en i Finland bosatt person som har

arbetat utomlands ldmnar in sin pensions-

ansdkan pA ett servicestdlle som h6r till

arbetspensionssystemet, f6rmedlar Pen-

sionsskyddscentralen ansokan till det

andra landet och svarar pA fdrfrAgningar

frAn det andra landet. Sammanlagt fdrmed-

lades 605 ansokningar till andra ldnder. I

slutet av ansdkningsprocessen gor

Pensionsskyddscentralen ett sammandrag

av pensionsbesluten och skickar det till den

sdkande tillsammans med besluten.

Pensionsskyddscentralen f6rmedlade

4 582lrAgor om aktuella pensionsdrenden

frAn och till andra ldnder. Allt som allt var
antalet utldndska pensionsdrenden 13 447,

en fdrdubbling i jdmfdrelse med fdregAen.

de Ar. Det st6rsta antalet gemensamma

pensionansokningar giller pension till eller

fr6n Sverige.

Pensionsskyddscentralen utfdrdar ett intyg

om en arbetstagare omfattas av det finska

arbetspensionssystemet under en utlands-

kommendering. Om arbetskommenderin-

gen dr lAngvarig kan Pensionsskyddscent-

ralen anhAlla om undantagslov i sysselsdtt-

ningslandet for att arbetstagaren fortsdtt-

ningsvis skall fA behAlla sin pensions-

forsdkring i Finiand. Under verksamhets-

Aret behandlades sammanlagt 4 609

ans6kningar om intyg eller undantagslov.

De flesta ans6kningarna om intyg giillde

arbete i Tyskland. Antalet telefonsamtal

som gdllde utldndska pensionsdrenden var

lika stort som f6regAende Ar, cirka 14 000.

Mot elektronisk
uppgiftsf6rmedling

Pensionsskyddscentralen Ar med och

utvecklar ett elektroniskt kontaktnit mellan

pensionsinrdttningarna i EU- och EES-

ldnderna som kommer att innebdra betyd-

ligt effektivare kommunikation mellan

ldnderna. Med Tyskland har Pensions-

skyddscentralen ingAtt ett avtal om elektro-

nisk uppgiftsfdrmedling, som till en b6rjan

giiller uppgifter om arbetsperioder. Syste-

met testades under verksamhetsAret.

Pensionsskyddscentralen fortsatte att i

samarbete med FPA informera om EU:s

inverkan pA pensionsskyddet. Broschyren
"Utsdnd utomlands" fornyades. I BorAs och

VdsterAs ordnades servicedagar for sveri-

gefinldndare. OcksA i K6penhamn ordna-

des rAdgivning och kurser i pensionsfrAgor.

Pensionsskyddscentralen foljer med hur
pensionssystemen i Europa f6rdndras.

Under verksamhetsAret publicerades

materialet om pensionsskyddet i Vdst-

europa och Norden itvA pdrmar. Pen-

sionsskyddet i utomeuropeiska ldnder dr

ndsta projekt.

Pensionsskyddscentralen deltar i flera

internationella organisationers verksamhet,

bl.a. ISSA:s (lnternational Social Security

Association). I praktiken dr samarbetet

med de nordiska ldnderna intensivast, bl.a.

genom olika regelbundna sammankomster

och seminarier. Under verksamhetsAret

ordnades socialf6rsdkringsinformal6rernas



nordiska mote i Finland, ocksA det ett

samarbete mellan Pensionsskyddscentra-

len och FPA.

MAngsidig statistik

Pensionsskyddscentralens databanker

bildar basen f6r en m&ngsidig statistikfo-
ring. Pensionsskyddscentralen publicerar

statistik om pensioner och pensionstagare,

arbetstagare och fdretagare som omfattas

av arbetspensionssystemet, f inansieringen

av arbetspensionerna och foretagens pen-

sionspremier. Dessutom produceras statis-
tik om pensionering, rehabilitering, anstdll-
ningsforhAllandenas ldngd och berdknade
pensionsprocent, avslag pA invalidpen-

sionsansdkningar, EES-pensionsansok-

ningar och arbetspensioner som betalas till

utomlands bosatta pensionstagare.

Statistik 6ver den privata sektorns pensio-

ner publiceras mAnatligen, kvartalsArsvis

och Arligen. Artigen produceras ocksA
riksomfattande statistik over pensions-

tagarna och arbetspensionsutgiften.
"Statistik 6ver pensionstagarna i Finland"

som produceras i samarbete med FPA ger

en tdckande dversikt 6ver pensionsskydd

och pensionernas storlek.

Under verksamhetsAret publicerades forsta
gAngen statistik som redogdr kommunvis

f6r pensionstagarnas antal, andel av

befolkningen, medelpensioner och pensio-

nernas storleksfdrdelning.

Pensionsskyddscentralen hjdlper forskare

och organisationer och arbetsgrupper som
behdver statistik om pensionerna. Mass-
medierna hor ocksA till stamkunderna.
Enligt kundernas dnskemAl produceras

specialstatistik och -utredningar som direkt
utnyttjar materialet i registren och som
kompletterar statistikpublikationerna.

Till registerreformen hdr ocksA en reform

av statistikforingen. Forberedelserna f6r de
nya registren f6r basstatistiken nAdde
programmeringsfasen.
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Personal och interna tjdnster

I slutet av Aret var antalet ndrvarande

anstdllda 311 personer. Tillsammans med

de frAnvarande (semester m.m.)var
antalet anstdllda 328, vilket dr sju personer

fdrre dn Aret innan. Personalomsdttningen

f6rdubblades tillcirka fem procent. 13

personer fick nya arbetsuppgifter och sex
personer deltog i arbetsrotation.

Typiskt f6r Pensionsskyddscentralens

anstdllda dr lAnga anstdllningsf6rhAllanden

och hog utbildningsnivA. Over 200 tjdnste-

mdn har arbetat pA Pensionsskyddscentra-

len i minst 15 Ar och over 40 procent av de

anstdllda har hogskoleutbildning. MedelAl-

dern steg med ett Ar och var 45 Ar i slutet

av Aret. Kvinnornas andel av personalen

var 77 procent.

lnom f6retagshdlsovArden 6kade den

f6rebyggande verksamhetens betydelse,

vilket dr viktigt for upprdtthAllandet av

arbetsfdrmAgan. Till verksamheten hOr

hdlsokontroller, konditionsuppfoljning,

fysioterapeutiska undersokningar och

konsultation, uppfOljning av specialgrupper

och hdlsofostran. Under verksamhetsAret

borjade foretagshdlsovArden anlita en

ldkarstation utanfor huset. Fdr anstdllda

med mAnga tjdnsteAr bakom sig ordnades

kurser med temat "lev - var verksam -
utvecklas".

lntern utbildning

Den interna utbildningen gdllde utover

lagdndringarna frdmst rAdgivning i social-

fdrsdkring och ADB. Tio personer inledde

ldroavtalsutbildning med merkonomexa-

men som mAl.

Kundorienteringen betonades pA kurserna

i kundbetjiining, presentationsteknik och

skriftlig framstdllning. Dessutom ordnades

kurser i tidsanvdndning, fdredragning och

statistikanalys. PA datakurserna fick
personalen ldra sig att utnyttja kontors-

systemet, nya program och ny utrustning.

Undervisning ordnades ocksA i projekt-

och systemarbete. Det genomsnittliga
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antalet kursdagar per person var 6,9 dagar

och datakursernas andel av kursdagarna

var tvA dagar.

Effektivare med kontorssystem

TeamOffice som effektiverar den interna

komunikationen och informationen infordes
pA alla avdelningar. Samtidigt overgick

ocksA de sista OS/2-anvdndarna till Win-

dows. Nya handliiggnings- och dokument-

hanteringssystem testades. De lokala

ndtens hanterbarhet och snabbhet forbdt-

trades med ny teknik.

Behovet av att utveckla egna kalkylpro-
gram avldgsnades ioch med att Pen-

sionsskyddscentralen fick rdtt att anvdnda

Pensions-Sampos kalkylprogram Elena. Ett

nytt persondatorbaserat program f6r
ansvarsfdrdelningen togs i bruk. Anvdnd-

ningen av centraldatorn fdr kalkylering och

statistik minskade ndr man dvergick till att

arbeta i persondatormiljo.

Kontorsserviceavdeln ingen sysselsattes av

flyttningar och planering och reparationer i

samband med flyttningarna. Det finns nu

mer dn tillrdckligt med utrymme sedan

Tietokonepalvel us centraldator f lyttades til I

Octels lokaler i Helsingfors centrum. Ndr

maskinsalen tomdes avstod man frAn

dygnetruntbevakningen och bevaknings-

tjAnster kdps nu delvis utifrAn.

Arkiven och lagren som fanns utanfdr

kontorshuset flyttade tillbaka. Samtidigt

inleddes en omfattande gallring och katalo-

gisering av materialet.



Statistik

Gamla pensionstagare inom
privata sektorn

Nya pensionstagare inom
privata sektorn
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Pensionsanstalternas verksamhet 1 995

Pensionsanstalter

Fdrsdkrade*

Pensioner

31.'t2.

31.12.
31.12.

APL

60

1 000 000

566 800

KAPL

1

140 000

152 600

KoPL

1

11 000

500

sjPL

1

10 000

B 200

FoPL LF6PL

11 1

155 000 140 000

82 000 231 700

Totalt

64

1 350 000

1 041 700

Nybeviljade pensioner 53 820 13 690 100 584 7 567 14 693 90 500

Premieinkomst*

Pensionsutgift

Ansvarsskuld"

milj.mk

milj.mk

31.12. milj.mk

25 650

21 900
155 100

1 400

3 170

14 300

95

10

210

270

380
1 600

2 080

2 650

1 130

650

2 540

140

30 145

30 660
172 500

Medelpension 31.12.
Medelpension, nya pensioner

"enligt uppskattning

mk/mAn

mk/mAn

3 245
3 544

1 734
2 012

1 629

1 815

3 824
4 505

2703
2 865

917

1 215
2 467

2882

Antal pensioner i slutet av december

1 991 1992 1 993 1 994 1 995

Alderspensioner

lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Totalt

494 000

226 000

45 800

256
1 76 000

942 000

512 000

230 000

41 900
281

1 85 000

969 000

530 000

232 000
41 100

328
192 000

996 000

548 000

234 000

4't 300

1 280
198 000

1 022 000

565 000

233 000

37 500

1 916

204 000
1 042 000

Andringar i antalet pensioner, 1 000 st

invalidpensioner arbetsl6shetspensioner Alderspensioner familjepensioner totalt

Pensioner 31.12.1994

Nybeviljade

Andrade till Alderspension

Avslutade

Pensioner 31 .12.1995

234
24

-18

-6
233

41

I
-12

-1
37

548 198

14

1 022
6012

30

25 -8
204

-40
1 042565

Pensionsutgiften, milj.mk

1 991 1992 1 993 1 994 1 995

Alderspensioner
lnvalidpensioner

Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner

Familjepensioner

Sammanlagt

11 550

7 530

1 780

I
3 010

23 900

12 960

8 380
1 700

11

3 320
26 370

13 450

8 760

1 720

13

3 460

27 800

14 680

9 0'10

1 780

36

3sB0

29 090

15 780

9 280

1 790

64

3740
30 660

@

I alla siffror ingAr ocksA registrerat tilldggspensionsskydd



Forvaltningsorgan

Representantskapet 1995 - 1997

Ordinarie mqdlemmar

Ordforande, kanslichef Markku Lehto
Social- och hdlsovArdsminister,iet
Vice ordfdrande, avdelningschef Teuvo Metsdpelto
Finansministeriet

Representanter frir arbetsgivarna

Verkstdllande direkt6r Jukka Heirmaiki, Enso-Gutzeit Oy
BergsrAdet Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy
ForetagarrAdet Markku Koskenniemi, Tammerneon Oy
Vice verstdllande direktor Tapani Kahri, TT
Verkstdllande direktdr Markus Tiitola, Landsbygdens Arbetsgivarefdrbund
Direktor Stig-Erik Leiponen, Servicearbetsgivarna
Verkstdllande direktor Jarmo Pellikka, Servicearbetsgivarna

Representanter f rir arbetstagarna

Direkt6r Raimo Kantola, FFC
Ordf6rande Jarmo Ldhteenmdki, Pappersforbundet
Ordforande Hilkka Hrikkiki, Kemif6rbundet
ll sekreterare Jarmo Koski, Handelsbranschens fackforbund
Ekonom Mikko Tuominen, Finlands Sjomans-Union
Socialsekreterare Veikko Simpanen, FTFC, till 31 .'! 0.1 995
Ordforande Esa Swanljung, FTFC, frAn'1.11.1995
Ordfdrande Voitto Ranne, Akava, till 31 .8.1 995
Ordfdrande Mikko Viitasalo, Akava, fr6n 1 .9.1995

Representanter ftir lantbru ksftiretagarna

ll direktionsordfdrande Hannu Aho, MTK
Husmor Terttu Mielikdinen, MTK
Riksdagsman Ola Rosendahl,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Representanter ftir friretagarna

Verkstdllande direktor Tapio Vasara, PtK, till 31 .1 .1 996
Verkstdllande direktdr Matti Lepisto, F6retagarna i Finland, f rAn 1 .2.1 996
Foretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Representanter ftir pensionsfdrsiikri n gsbolagen

Vice verkstdllande direktor Asko Tanskanen, Pensions-Varma
Vice verkstdllande direktdr Alpo Mustonen, Pensions-Tapiola,
Verkstdllande direktor Folke Lindstr6m, Verdandi

Representant ftir frirsdkringskassorna

Pensionskassedirektdr Keijo Piskonen, Eldkekassa Tapio

Representant frir pensionSstiftelserna

Direkt6r Eero Tuomainen, Postbanken Ab

Representant ftir ftirsdkri ngsmedicinen

Generaldirektdr Jorma Rantanen, lnstitutet for arbetshygien

Ovriga medlemmar

Riksdagsman Paula Kokkonen,
Rtittsskyddscentralen f 6r hdlsovArden
Generaldirektor Hannu Uusitalo, STAKES

Sekreterare
Bitr. avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

Suppleanter

Forvaltningsdirektdr Kari T. Ahonen, Riksdagen

Verksteillande direktor Jussi JArventaus, Foretagarna i Finland

BergsrAdet Jaakko lhamuotila, Neste Oy
Verkstdllande direktor Reino Hanhinen, Y|T-Yhtymii Oy
Styrelseordf6rande Antti Piippo, Elcoteq Oy
Direktor Seppo Riski, TT
Verkstdllande direkt6r Esko Murto, Huiskula Oy
Direktdr Harri Koulumies, Servicearbetsgivarna
Direktor Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna

Ordforande Heikki Peltonen, Puu- ja erityisalojen Liitto
Ordforande Kauko Lehikoinen, AKT
Ordfdrande Jorma Kallio, HRHL
Sekreterare Eri k Li ndfors, Metal larbetarf orbundet
Sekreterare Erkki Ukkonen, Finlands Sjdmans-Union
Generalsekreterare Seppo Junttila, FTFC
Verksamhetsledare Alari Kujala, Teknikens Akademikerfdrbund
TEK, till 31.8.1995
Verkstdllande direktor Markku von Hertzen, Finlands Ekonom-
fdrbund, frAn 1 .9.'1995

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

Verkstdllande direktdrJukka Laulajainen, Valtakunnan
Kauppiasliitto
Vice verkstdllande direktor Tauno Jalonen, F6retagarna i Finland

Vice verkstdllande direktdr Rauno Tienhaara, Pensions-Sampo
Aktuariechef Jaakko Tuomikoski, llmarinen
Verkstiillande direktor Johan Dahlman, Pension-Alandia

Pensionskassedirekt6r Kari Puustinen,
Bensiinikauppiaitten Eliikekassa

SocialrAdet Erkki
Nokiakoncernens

SillanptiEi,
Pensionsstiftelse

Avdelningschef Vesa Vaaranen, lnstitutet for arbetshygien

Assessor Kaarina Buure-Hrigglund, Huvudstaben

Direktor Aulikki Kananoja, STAKES
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Styrelsen 1995 - 1997

Ordfdrande, verkstdllande direktor Kari Puro
llmarinen

Vice ordforande, regeringsrAdet Markku Sorvari
Social- och hiilsovArdsministeriet

Representanter f6r arbetsgivarna

Direktdr Lasse Laatunen, TT
Direktdr Pekka Merenheimo, Servicearbetsgivarna

Vicehdradshdvding Mauri Moren, Skogsindustrin

Suppleanter

Juris kandidat Johan Astrdm, TT
Socialpolitiske ombudsmannen Markku Koponen,
Servicearbetsgivarna
Vice verkstdllande direktor Risto Uski,
Metallindustrins Centralf6rbund M ET

Representanter ftir arbetstagarna

Socialsekreterare Markku Toropainen, FFC
ti|t31.12.1995
Forskningssekreterare Aarne Lehkonen, FFC
frAn 1.1.1996

Miljosekreterare Markku Wallin, FFC
tiil 9.5.1995
Forskningssekreterare Aarne Lehkonen, FFC
1 0.5.1 995 - 31 .1 2.1 995
Jurist Janne MetstimAki, FFC, frAn 1.1.1996
Arbetarskyddssekreterare Matti H uttunen, FFC
Ordf6rande Matti Viljanen, lngenjorsforbundet

Forskningssekreterare Kaija Kallinen, FFC
Ordforanden Esa Swanljung, FTFC
ti[ 31 .12.1995
Socialsekreterare Veikko Simpanen, FTFC
frdn 1.1.1996

Representant f tir lantbru ksf 6retagarna

Avdelningschef Keijo Hyv0nen, MTK

Representant f 6r f 6retagarna

Verkstdllande direktdr Kari Heikkilii, SYKL
tiil 31.12.1995
Verkstdllande direkt6r Jussi Jdrventaus,
Fdretagarna i Finland, frAn 1.1.1996

6vriga medlemmar

Verkstdllande direktor Paavo Pitkiinen,
Pensions-Varma
Overldkare Seppo Mattila, Pensions-Sampo
Verkstdllande direktor Folke Bergstrom,
Pensionsstiftelseforeningen

Sektionschef Kaarina Knuuti, MTK

Organisationschef Jouko Kuisma, K-kauppiasliitto

Verkstdllande direktdr Taisto Paatsila, LPA

Overl6kare Kalle Varis, Pensions-Tapiola
Verkstdllande direktor Aarre Metso,
LEL Arbetspensionskassan

Sekreterare

Avdelningschef Pentti Koivistoinen,
Pensionsskyddscentralen

Revisorer

Diplomekonom, CGR Folke Tegengren
Verkstdllande direkt6r, GRM Mikko Leppdnen
Ekonomichef, GRM Mikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

Ekonomie magister, CGR Hilkka Sulonen
Ekonomichel Marjut Lehtikari
Ekonomie magister, GRM Arto Kuusiola
Ekonomie magister, CGR Jaakko Talsi
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Ordforande, vice verksttillande direktor Seppo Pietildinen
Vice ordforande, avdelni n gschef Marjatta Si rdn

Medlemmar

Overldkare Sakari Tola
Specialistldkaren i inre medicin och kardiologi
Matti Saarinen
Specialistldkaren i inre medicin Antti Sorva
Medicine doktor Jukka Kivekds
Docenten i psykiatri Martti Olkinuora

Avdelningschef Eeva Ahokas
frAn 27.9.1995
Docenten i orlopedi och traumatologi
Pertti Myllynen
SpecialistlAkaren i allmtin medicin och fOretags-
hdlsovArd Hannu Suutarinen
till 31.8.199s
Sakkunnigleikare Kari Kaukinen
frAn 1.9.1995
Forskningssekreterare Kaija Kallinen

Politices licentiat Kaarina Knuuti
Overinspektdr Pentti Lehmijoki
Socialrddet Erkki Sillanpdd
Avdelningschef Marjatta Si16n
Direktor Esko Vainionpdd
Pensionsdirektor Pentti Saarimdki
Avdelningschef Leena Piskonen
Ledande overldkare Hannu Hdrkonen

Suppleanter

Bitrddande avdelningschef Helena Tapio
Avdelningschef Pentti Koivistoinen
Medicine och kirurgie doktor Vesa Vaaranen
Docent Henrik Nordman
Medicine och kirurgie doktor,
specialistldkaren i psykiatri Antero Leppdvuori
Avdelningschef I rmeli Backstrom

Medicine doktor Jarmo Vuorinen

VicehEiradshovding Mikko Nyyssdlir

Forskningssekreterare Mirja Jandrus till 28.2.1 995
Forskningssekreterare Aarne Lehkonen f rAn
1.3.1995
Vice verkstdllande direktdr Tauno Jalonen
Overinspektor Anja Lyra
Verkstdllande direktdr Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Bitriidande direktor Eeva Koskensyrjii
ByrAchef Helind Nieminen
PensionsdirektOr Veijo Jalava

Ftired
Marja

raganden
Kallenauti o

Pirjo Posti

Foretagarnas delegation

Konsultativa kommissionen for invaliditetsdrenden

OrdfOrande, verkstdllande direktOr Matti Uimonen
Vice ordforande, bitriidande avdelningschef
Markku Sirvio

Medlemmar

Trafikidkare Raimo Turku
Taxidgare Krister Olsson
Ombudsman Juhani Hopsu
Verkstiillande direktdr Erkki Maasalo
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Verkstdllande direktdr Atilla Samaletdin
Jurist Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Verkstdllande direktor Jukka Laulajainen
Styrelseordf6rande Antti Piippo
Verkstdllande direktdr Tapio Vasara
till 10.1.1996
Direktor Kimmo Kemppainen
frAn 11.1.1996
Verkstiillande direktor Eero Ahola
Diplomingenjor Tapani Karonen
Forsdkringsdirektdr Hannu Rissanen
Vice verkstdllande direkt6r Alpo [Vlustonen
VerkstAllande direktor Kari Puustinen

Sekreterare
Projekchef tr/ikko Pellinen

Personlig suppleant

Trafikidkare Rimo Nikkanen
Projektchef Esa Mannisenmdki
Apoteksrddet Matti Kannisto
Verkstdllande direktor Heikki Koistinen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Generalsekreterare Olli Tarkka
Organistionsdirektdr Matti Rdisdnen
Magister i administrativa vetenskaper Veli Saarenheimo
Avdelningschef Juhani SeppEilEl
Direktor Pertti Kajanne
till 10.1.1996
Arbetsmarknadsombudsman Anna Makila
frAn 11.1.1996
Verkstdllande direktor Niilo Huttunen
Verkstdllande direkt6r lsmo Ojala
'Vice verkstdllande direktor Rauno Tienhaara
Kontaktchef Ralf Joutsenlahti
Verkstdllande direktdr Risto Heiskanen
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Pensionsnem ndens verksam hetsberdttelse

Pensionsndmnden dr fdrsta besvirsinstans
for drenden som gdller den privata sek-

torns arbetspensioner. Andring i pensions-

ndmndens beslut s6ks genom besvdr som

anfdrs hos fdrdkringsdomstolen som dr

hogsta besvdrsinstans i arbetspensions-

Srenden.

Om pensionsndmndens verksamhet

stadgas iforordningen om pension for
arbetstagare (APF) och i pensionsndmn-

dens arbetsordning.

Pensionsnimnden bestAr av en ordforande

med uppgiften som huvudsyssla, tre vice

ordforande samt 20 egentliga medlemmar

och suppleanter. Medlemmarna och vice

ordforandena, som utses av social- och

hdlsovArdsministeriet f6r tre Ar i sdnder, har

uppdraget som bisyssla. Vid Arets slut

arbetade 22 heltidsanstdllda tjdnstemdn i

pensionsndmndens kansli.

Besvdren behandlades liksom under

tidigare Ar i fyra sexmannadivisioner som

sammantrddde sammanlagt 181 gAnger.

Vid varje sammantrdde avgjordes mellan

15 och 60 besvdr.

Pensionsndmnden h6ll plenum en gAng

under verksamhetsAret for att avgdra

besvdr. Forvaltningsdivisionen som be-

handlar pensionsndmndens forvaltnings-

drenden sammantrddde Atta gAnger under

verksamhetsAret.

Besvdr och beslut

1995 inldmnades 5 516 besvdr till pen-

sionsndmnden, vilket 61 1 591 fdrre dn Aret

innan. Minskningen beror i huvudsak pA

det eff ektiverade sjdlvrdttelsef6darandet
som infordes i bdrjan av 1995 och h6jning-

en av Aldersgrdnsen for individuell fortids-
pension. Vid verksamhetsArets slut var
1 295 drenden anhdngiga, vilket dr 1 029

fdrre in Aret innan.

Pensionsndmnden avgjorde 6 613 besvdr

under verksamhetsAret. Antalet dr 742

fdrre dn Aret innan. Av avgdrandena gdllde

4 730, dvs.72 procent bedomningen av

arbetsfdrmAgan. Samma nlagl 2 922
avgoranden gdllde invalidpension och

1 808 individuell fdrtidspension.

Av de avgjorda drendena gdllde 61 procent

pension enligt APL, 29 procent pension

enligt LFoPL och F6PL och B procent

pension enligt KAPL. Den minsta andelen

avgoranden, 1 procent, gdllde pension

enligt GeVPL, SjPL och KoPL. Pensions-

ndmnden fattade sex avgdranden i dren-

den som gdllde tillimpningen av de nya

lagarna om avtrddelsestod for lantbruks-

foretagare och om stod for nedldggning av

vdxthusproduktion och dippelodling.

Andringar i pensions-
anstalternas beslut

Pensionsndmnden dndrade beslut till den

dndringss6kandes fdrmAn i 9,2 procent av

fallen. 6,7 procent av drendena AterfOrvisa-

des till pensionsanstalterna for ny behand-

ling. I frAga om drenden som gdllde be-

d6mningen av arbetsformAgan var
dndringsprocenten 6,4 och Alerforvisnings-
procenten 3,5.

Handldggningstid

Den genomsnittliga handltiggningstiden var
3,2 mAnader. Fdr drenden som gdllde

beddmningen av arbetsformAgan var
handldggningstiden 3,1 mAnader.

Helsingfors den 12 februari 1996

Timo Havu

Ordf6rande

Pirjo Akesson

Kanslichef



Pensionsnilmnden 1995 - 1997

Presidiet

Vicehdradshovding Timo Havu, ordfdrande
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen, vice ordforande
RegeringsrAdet Veikko Liuksia, vice ordf6rande
Vicehiiradshovding Heikki T. Hdmrildi nen, vice ordforande

Sakkunnigmedlemmar

F6rmAnschef Seppo Virtanen
Bitr. avdelningschef Matti Toiviainen
Med.o.kir.dr Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o. kir.dr Pentti Ristola

Suppleanter

Byr.Achef lrmeli Backstrom
Fil.kand. Heikki Peltola
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Med.o.kir.dr llkka Torstila
Specialistlakaren i inre medicin Raine Jussila

Representanter ftir arbetsgivarna

Vicehdradshdvding Markus Aimata
Jur.kand. Johan Astr6m
Fil.mag. Markku Koponen
Vicehdradsh6vding Mikko Nyyssdld

Representanter frir arbetstagarna

L0nesekreterare Veikko Ahvonen
Kollektivavtalssekreterare Seppo Juutilainen
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Socialsekretare Veikko Simpanen

Representanter f tir !antbruksftiretagarna

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

Representanter frir ftiretagarna

Organisationsdirektor Matti Rdisdnen

Fil.kand. Pekka Piispanen
Vicehdradshdvding Hannu Rautiainen
Vicehtiradshovdin g Riitta Wirrn
Jur.kand. Timo Hdykinpuro

Socialsekreterare. Markku Toropai nen
Jurist Janne Metsdmiiki
ArbetslOshetskassedirektdr Seppo Niininen
Jurist Markku Kojo

Agronom Jukka-Pekka Kataja
Agrolog Tage Ginstrom
Vicehairadsh6vding Risto Airikkala
Agronom Bjarne Westerlund

Vicehdradshdvding Risto Tuominen

Vicehiiradsh6vding Mikael Sdderlund
rill 18.8.1995
Vice verkstdllande direktor Tauno Jalonen
frAn 18.8.1995
Jurist Pirjo Koivisto
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Pensionsskyddscentralens pu bl i kationer

Forskningsrapporter

H y rkkd n e n, R a i I i: Y riltdjien e ldketu rva ja su ku polvenvai hdokset.

( Foretagarnas pensionsskydd och generationsvirxl i n g)

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:1. Helsinki 1 995

Lundqvist, Bo - Salminen, Kari- Tuominen, Eila - Vanamo, Jussi:

Hyvinvointivaltio, eldketurva ja kansainvdlistymisen haasteet.

(Vdlfdrdsstaten, pensionsskyddet och de internationella utmaningarna)

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:2. Helsinki 1 995

Forss, Simo - Karjalainen, Pirkko - Tuominen, Kristiina: Mistd apua vanhana?

(En undersokning om Aldringars behov av hjdlp och pensiondrers instdllning till frivilligt arbete) Eldketurvakeskus.

Tutkimuksia 1995:3. Helsinki 1995

Gould, Raija: Mild eldkehylkAyksen jdlkeen? (Vad hdnder efter avslag pA pensionsansdkan?)

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:4. Helsinki 1 995

Jdntti, Markus - Kangas, Olli- Ritakallio, Veli-Matti:

FROM MARGINALISM TO INSTITUTIONALISM: distributional consequences

of the transformation of the Finnish pension regime.

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:5. Helsinki 1 995

Meddelanden

Pentikdinen, Teivo'. Vdestdn ikddntyminen. (Befolkningen Aldras)

Eldketurvakeskus. Raportteja 1 995: 1

Papers

Lundqvist, Bo: Eldketurva ja verotus. (Pensionsskyddet och beskattningen)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:1

Matilainen, Kalevi - Qvintus, Mauri'. ELMO - eldketietoa tietoverkoissa. (ELMO - pensionsinformation i datandtet)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:2

Nissinen, Kaija-Liisa: Eldkealan hakutesauruksen evaluointi. (Evaluering av tesaurus fdr pensionsbranschen)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:3

Eldketurvakeskuksen tutkimuspoliittinen ohjelma. (Pensionsskyddscentralens forskningspolitiska program)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:4

Niemeld, Heikki - Satminen, Kari - Vanamo, Jussi: Kriisipolitiikkaa vai uuden etsintdd? (Krispolitik eller nya id6er?)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:5

Takala, Mervi. Ty6ssd ja eldkkeelld. Alustavia tietoja osa-aikaeldketutkimuksesta.

(Delrapport frAn deltidspensionsundersokningen) Eldketurvakeskus. Monisteita 1995:6

Hyrkkdnen, Raili. Mikd pitdd yrittAjdn tydssd? (Varf6r fortsdtter foretagaren arbeta?)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:7

Oversikter

Laatunen, Reryb: Katsaus vuoden 1994 eldketurvaan (Pensionsskyddet 1994)

Hietaniemi, Marjukka: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuonna 1994

(Pensions- och Ovrig socialforsdkring 1994)

Hietaniemi, Marjukka: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuoden 1995 alkupuolella

(Pensions- och ovrig socialfdrsdkring i bdrjan av 1995)

Laatunen, Be4b: Otteita aikasarjoista (Utdrag ur tidsserierna)

@



Laatu nen, Reijo: Eldkemenoennuste vuodelle 1 995 (Pensionsutgiftsprognos fdr 1 995)
Lindell, Christina: Eltikkeist6i ulkomailla: Ajankohtaista Ruotsin eldkeuudistuksesta (Pensionsreformen i Sverige)
Laitinen, Sinikka: Eldketurva Ldnsi-Euroopassa (Pensionsskyddet i Vdsteuropa)
Laitinen, Sinikka: Eldketurva muissa Pohjoismaissa (Pensionsskyddet i Norden)
Laitinen, Sinikka: Eldketurva Euroopan ulkopuolella (Pensionsskyddet i Australien, Kanada, USA och Nya Zeeland)

Statistik

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistai (MAnads6versikt)

Neljdnnesvuositi lasto (Kvartalsdversikt)

Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat lja ll (Arsoversikt I och ll)
Yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmdn aluetilasto (Regional statistik)
Yritysten ty6eldkemaksut (Foretagens arbetspensionspremier)
Tydeldkemenotilasto alueittain (Arbetspensionsutgiften, regional statistik i serien SVT Sosiaaliturva,
i samarbete med Statistikcentralen)

Tilasto Suomen eldkkeensaajista. Statistik over pensionstagarna i Finland. Statistical Yearbook of Pensioners
in Finland. (isamarbete med FPA)

Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain (Kommunvis statistik 6ver pensionstagarna, i samarbete med FPA)
Taskuti lasto/Fickstatisti k/Pocket statistics

Broschyrer

Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension

Yrittiijdin eldke/Foretagarens pension

Ulkomaalaisen tyoeldke Suomessa/Utldndsk medborgare och arbetspension i Finland
(+ engelska, tyska, franska, ryska och estniska)
Miten jdrjestdn tyontekijdilleni lakisddteisen eldkevakuutuksen?/Hur man ordnar lagstadgad
arbetspensionsf6rsdkring f6r sina anstdllda (+ engelska)
ETA ja Suomen sosiaaliturva lyhyesti/EES och den sociala tryggheten (+ engelska, i samarbete med FPA)

Suomen tydeldkejdrjestelmd/Arbetspensionssystemet i Finland
(+ engelska, tyska, franska och ryska)

Eldketietoa numeroina/Pensionerna i siffror
(+ engelska, tyska, franska och ryska)
ELMO tietdd eliikkeistti

Tidningar

Ty6eltike '1 

- 5

Arbetspension 1 - 2
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Arbetspensionslagarna 1 995

Lag om dndring av lagen om pension f6r arbetstagare (390/95)
Lag om dndring av lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhAllanden
(3e1/e5)
Lag om dndring av lagen om pension fdr vissa konstndrer och redaktorer
i arbetsforhAl lande (392/95)
Lag om dndring av lagen om pension f6r f6retagare (393/95)
Lag om dndring av lagen om pension fdr lantbruksforetagare (394/95)
Lag om 6indring av lagen om sjdmanspensioner (395/95)
Andringar till foljd av det tredje livforsdkringsdirektivet. Stadgandena om koncession
overfordes frAn lagen om forsdkringsbolag tillAPL. Stadganden om forutsdttningarna f6r
beviljande av koncession togs in i lagen. StatsrAdets fria provningsrdtt slopades. Berdk-
ningsprinciperna for forsdkringsbolagens ansvarsskuld 6verfOrdes frAn lagen om f6rsd-
kringsbolag tillAPL. APL-bolagen beh6ver t.ex. inte tilldmpa direktivets stadgande om
maximirdnta, utan stadgandet om berAkningsgrundsrdntan bibeh6lls. Dessutom iir det i

frAga om berdkningsgrunderna mojligt att n6ja sig med den nuvarande trygghetsnivAn. Ett
direktfdrsdkringsbestAnd som har uppkommit genom verksamhet som inte baserar sig pA

APL eller F6PL, eller ett AterforsdkringsbestAnd som har direkt samband med detta, skulle
overf6ras till nAgot annat fdrsakringsbolag inom loppet av tre mAnader frAn det att lagen
trAdde i kraft.
Lagarna trddde i kraft den 1 april 1995.
PSC:s cirkuldr 456/94 och A14195

Lag om dndring av 1 $ lagen om pension fdr arbetstagare (372195)
Lag om dndring av 1 $ lagen om pension for fdretagare (373/95)
Lagarna indrades sA att de inte gdller utovande av idrott. For idrottsmdn skall i stdllet
tecknas en privat pensionsfOrsdkring.
Lagarna trddde i kraft den 1 maj 1995.
PSC:s cirkuldr A8/95 och A1B/95

Lag om dndring av 18 $ lagen om pension f6r arbetstagare (621/95)
Lag om dndring av 32 $ lagen om pensionsstiftelser (622195)
Lag om dndring av 62 $ lagen om sjomanspensioner (623/95)
Straffstadgandena i dessa lagar ersattes med stadganden i strafflagen
Lagarna trddde i kraft den 1 september 1995.
PSC:s cirkuldr A44193 och A21l95

Lag om dndring av lagen om pension for arbetstagare (1482/95)
Lag om dndring av lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhAllanden
(1483/e5)
Lag om dndring av lagen om pension for vissa konstndrer och redaktorer
i arbetsfdrhAllande (1 484/95)
Lag om dndring av lagen om pension f6r fdretagare (1485/95)
Lag om dndring av lagen om pension f6r lantbruksforetagare (1486/95)
Lag om tilldmpning av 9 $ lagen om pension f6r arbetstagare (1490/95)
Lag om dndring av 8 $ lagen om pension for arbetstagare (1495/95)
Lag om hndring av lagen om sj6manspensioner (1745195)
Lag om eindring av statens pensioner (1671/95)
Lag om dndring av 9 och 11 $$ lagen om statens familjepensioner (1672195)
Arbetspensionsreformen 1996. Reglerna for berikning av den pensionsgrundande l6nen,
fdrutsdttningarna for rdtt till AterstAende tid och intjdningsprocenten for AterstAende tid
dndrades. Rehabiliteringens stallning som f6rsta alternativ stdrktes och rehabiliterings-
formAnerna dndrades. Fdrfarandet med forhandsbeslut utstrdcktes till delinvalidpension.
I ndexsystemet dnd rades.
Lagarna trddde i kraft den 1 januari 1996.
PSC:s cirkuldr A27195, A 31/95 och A 43 - A 46/95
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Pensionsskyddscentralens register

Anvdndninq

Registren beh6vs f0r administrationen av arbetspensionsskyddet
och vid samarbetet med de ovriga pensionssystemen.

Registren och
registeransvariga

Personregistret: Laila Jokinen
Anstdl I ni n gsf o rhAl landere g istret: Arja Laakso
Pensionsanordningsregistret: Riitta Rahikainen
Handl6iggningsregistret: Anneli Pohjola
Pensionsregistret: Anneli Pohjola

Uppgiftskategorier

Person uppgifter (person registret)

Uppgifter om f6rvdrvsarbete (anstdllningsfdrhAl landeregistret)
APL-, SjPL-, KAPL- och KoPl-anstdllningar
LFoPL- och FoPL-verksamhet
befrielse frAn skyldigheten att teckna fdretagarf6rsdkring
arbetspensionstilldggsdagar
StPL-, KTAPL- och KyPL-anstdllningar
anstdllningar pA Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
ATP-poaing i Sverige
anhdngiga utredningar

Uppgifter om pensioner (pensionsregistret)
beslut om arbetspension
beslut om rehabilitering
uppgifter om beslut om folkpension

Uppgifter om pensionsanordningar (pensionsanordningsregistret)
arbetsgivarnas APL-pensionsanordn ingar

Upppgifter om anhingiga drenden (handldggningsregistret)
anhdngiga pensionsansokningar
uppgifter om bilagor tilt pensionsans6kningarna
besvdr och beslut i besvdr som dr anhdngiga hos pensionsndmnden
och f6rsdkringsdomstolen
f6rhandsanmdlningar om och kvittningar av invalidpension och
individuell fdrtidspension
uppgifter om ersdttn ingar enligt olyckfallsf6rsdkrings-, traf ikfdrsdk-
rings- och militirskadelagen
uppgifter om primdrtid vid dagpenning enligt sjukfdrsdkringslagen
uppgifter om drenden som dr under utredning i Pensionsskydds-
centralen
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Pensionsskyddscentralens organ isation

1 .5.1996

RAdgivnings- och overvakningsavd
Leena Lietsala

Dataf o rvaltn i n gsavdel n i n gen
Riitta Lindstrdm

I nf ormationsavdeln in gen
Pirkko Jddskel6inen

Kontorsserviceavdelnin gen
Anu RonkainenVice VD

Jouko Sirkesalo
Ekonomiavdelningen

Juridiska avdelningen
Pentti Koivistoinen

Vice VD

Seppo Pietil6inen

PensionsnAmndens beredningsbyrA
tf. Maija Vuonokari

Verkstdllande direktor

Matti Uimonen

Planerings- och kalkylavdelningen
Martti Hdnnikdinen

Planeringsdirektdr

Markku Hdnninen

Statistikavdelningen
Antero Ahonen

Forskningsavdelningen
Mikael Forss

Dataserviceavdelnin gen
Heikki Poukka

Datafdrvaltningsdi rektor

Juhani Karjasilta

Systemutvecklingsen heten

Personal- och utbildningsavdelningen
Seija Kausto
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Arbetspensionssystemets organ isation
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F6rkortningar

APL

KAPL

KoPL

LFoPL

FoPL

sjPL
StPL

KTAPL

KyPL

FPA

Lagen om pension for arbetstagare

Lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden

Lagen om pension f6r vissa konstndrer och redaktdrer i arbetsf6rhAllande

Lagen om pension for lantbruksf6retagare

Lagen om pension for fdretagare

Lagen om sjomanspensioner

Lagen om statens pensioner

Lagen om pension for kommunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare

Pensionslag for evangelisk-lutherska kyrkan

Folkpensionsanstalten
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