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Folkpensionsanstalten
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Arbetspensionsskyddet 1 996

Vid Arets slut utbetalades sammanlagt
1 057 000 arbetspensioner inom den priva-

ta sektorn. Summan utbetalade pensioner
var 32,2 miljarder mark. Pensionsutgiften
var 1,5 miljarder mark stdrre dn fdregAende
Ar, vilket innebdr en realokning pA 4,3
procent.

lnom den offentliga sektorn var arbetspen-
sionsutgiften 22,3 miljarder mark Sam-
manlagt betalades 54,5 miljarder mark i

arbetspensioner 1996.

Den privata sektorns premieinkomst upp-
gick till 32,4 miljarder mark, vilket dr 2,3
miljarder mer dn Aret innan. Centralkassan
for arbetslOshetskassorna betalade dessu-
tom 3,6 miljarder mark fdr arbetspensions-
tilldiggen och staten betalade 2,6 miljarder
mark till lantbruks- och andra foretagares
pensioner. Fonderna, dvs. ansvarsskulden
uppgick vid Arets slut till 190 miljarder
mark, vilket dr cirka 18 miljarder mark mer
dn Aret innan.

Under det gAngna 6ret prdglades landets
ekonomi fortsdttningsvis av hog arbetsl6s-
het och en hdg socialutgifts- och skatteni-
vA, samtidigt som den ekonomiska tillvEixt-

en var jdmforelsevis god och de ekonomis-
ka utsikterna optimistiska. Arbetsldsheten
bidrog till att socialutgifterna fortsdttnings-
vis var klart hogre dn det europeiska
genomsnittet, dvs. cirka en tredjedel av
BNP. Fdrutom att arbetslosheten verkar h6-
jande pA skattegraden utgdr den en risk-
faktor fdr det lagstadgade pensionssyste-
met genom att den minskar arbetspensio-
nernas finansieringsbas och godtagbarhet.

Under Arets lopp 6kade sannolikheten att
Finland deltar i EMU:s f6rsta etapp. Det
innebrdr bl.a. att valutorna fixeras, vilket
skapar nya placeringsmojligheter f6r ar-
betspensionsmedlen. Fdrberedelserna fdr
den konkreta 6vergAngen till en gemensam
valuta inleddes i slutet av 6ret. Ndrmandet
till den monetiira unionen medfor dock
framforallt en ny form av sameuropeisk
disciplin ifrAga om ekonomi och sdrskilt
statsskulden och underskottet i de offentli-
ga finanserna, vilket ocksA kommer att
be16ra arbetspensionssystemets kapital-
st16mmar.

Den ekonomiska depressionen ldrde fdrst
medborgarna att spara och sedan sdrskilt
under 1996 har besparingarna 6verf6rts till
privatf6rsdkringar. Utvecklingen har ocksA
fAtt fart av att besparingar som frigjorts frAn

skattefria depositionskonton har hittat nya
objekt. Premieinkomsten f6r individuella liv-
och pensionsf6rsikringar steg till hela 10

miljarder mark.

En frAga som berdr grunderna fdr arbets-
pensionssystemet, forvaltningen av arbets-
pensionsmedlen, ldstes under Aret. Fdrualt-
ningsreformen som baserar sig pA utreda-
ren Louekoskis f6rslag f6rstdrker arbets-
pensionsbolagets sjalvstdndighet. Ar-
betsmarknadsorganisationernas stdllning i

bolagens forvaltning fastslogs genom lag.

Losningen innebdr ocksA att arbetspensio-
nens roll som socialfdrsdkring blir tydligare.

En annan stor principfrAga under Aret var
att fdrsdka stimulera placeringarna av ar-
betspensionsmedel i f6retagen. F6retagens
upplAning stannade av under depressio-
nen. Pensionsanstalterna har inte heller pA

grund av kapitalbrist haft mdjlighet att
placera i riskobjekt. Dirf6r blev statsobliga-
tionerna ndstan det enda investeringsobjek-
tet. Efter Arsskiftet dr det mojligt att sdka
bdttre avkastning pA pensionsmedlen, bl.a.
blir placeringar i aktier mojliga dA bestdm-
melserna som reglerar pensionsbolagens
kapital och placeringar har reviderats i en-
lighet med fdrslagen som utarbetades av
Kari Puros arbetsgrupp.

Samtidigt slopades forsdkringspremiens
direkta koppling tillvdxlingarna i den all-
mdnna rdntenivAn. Rdntan som tilldmpas
inom arbetspensionssystemets fondering
sdnks samtidigt frAn fem till tre procent, en
nivA som bdttre motsvarar de fdrdndrade
rdntefdrhAllandena.

Avsikten dr ocksA att rdntan pA AterlAn

skall fdlja marknadsrdntans vixlingar
flexiblare dn tidigare. Det finns skdl att tro
att man har lycklats undanrdja hindren f6r
l6nande placeringar av arbetspensionsme-
del pA den 6ppna marknaden.

Pensionsskyddscentralens kreditforsdk-
ringsverksamhets fdrluster har i dagens



ldge redan kvitterats och inverkar inte
ldngre pd premienivAn 1997. Fdrutsatt att
landets ekonomi inte hamnar i en ny kris
under de ndrmaste Aren, visar slutsaldot
for kreditf6rsdkringen att det beh6vdes 1,5
miljarder extern finansiering fdr att elimine-
ra kreditf6rsdkringsansvaren pA 37 mil-
jarder mark. En uppskattning av fdrlusterna
som orsakades av Pensions-Kansas kon-
kurs fdrsvAras fortsittningsvis av nAgra

betydande osdkerhetsfaktorer. Trots detta
befanns det nddvdndigt att redan 1997
uppbdra en premie pA 0,1 procent fdr tdck-
andet av f6rlusterna.

Arbetsmarknadsorganisationerna kom
Overens om att pensionsfdrs6kringen av
kortjobb, dvs. anstdllningar som dr kortare
dn en mAnad, skallordnas fr.o.m. 1998.

Genomf6randet kommer att vara en re-
surskrdvande uppgift och utredningen av
hur det skall ske p6gAr fortfarande. Utvidg-
ningen av pensionsfdrsdkringen betyder
fdrutom att flera hundra tusen nya anstall-
ningar kommer att omfattas av pensions-
skyddet, framf6r allt att det inte kommer att
vara mdjligt att undvika att betala pensi-
onspremier genom att manipulera anstdll-
ningstiderna. Arbetspensionssystemet har
ocksA genom omfattande informationskam-
panjer fdrsdkt minska underlAtenheten att
teckna pensionsf6rsdkring.

Vid bdrjan av Aret trddde vissa nedskdr-
ningar av arbetspensionsfdrmAnerna i kraft
parallellt med reformen av folkpensionens
basdel. Dessutom beslots att pensionsrdt-
ten fdr arbetsldshetstid sdnks med en
femtedel fr.o.m. 1997.

Tack vare de ovan ndmnda dndringarna
finns det inga st6rre behov att dndra ar-
betspensionsnivAn iden ena eller andra
riktningen. Andringarna kommer att pA lAng

sikt tygla pensionsnivAn och pensionsutgif-
terna pA ett avgdrande sAtt. Samtidigt be-
varar och forstdrker de arbetspensionssys-
temets grundprinciper. Arbetspensionssys-
temets roll kommer att oka t.ex. ifrAga om
pensionsbesluten, av vilka cirka h6lften
kommer att gdlla enbart arbetspension.

Fortsdttningsvis arbetar man ocksA for att
h6ja den faktiska pensionsAldern. Flera

undersokningar om hur dldre skall upp-
muntras att stanna kvar i arbetslivet pAgAr.

OcksA de genomforda dndringarna har haft
som mAl att fA arbetstagarna att fortsdtta
jobba och skjuta upp pensioneringen. Man
har ocksA lyckats bromsa in pensionerings-
takten under de senaste Aren. 1996 hade
den berdknade pensioneringsAldern stigit
med ett Ar ijdmfdrelse med pensionerings-
Aldern tio 6r tidigare. Men det behovs hela
tiden nya Atgirder fdr att utvecklingen skall
fortsdtta i samma riktning.

Fr.o.m. 1997 skdrptes ocksA villkoren for
arbetsldshetspension. I framtiden dr det
m6jligt att komma in i pensionsslussen,
dvs. att med arbetsl6shetsdagpenning
vdnta pA arbetsldshetspension, vid 55 Ars

Aldet vilket dr tvA Ar senare dn tidigare.

Under Aret skall ocksA frAgan om pensi-
onsordningar med skild pensionsAlder for
kvinnor och mdn l6sas. Det dr onskvdrt att
man ocksA i denna frAga kommer till en
ldsning som stoder strdvandena att hoja
pensioneringsAldern.

Jag vill tacka Pensionsskyddscentralens
samarbetspartner och f6rvaltningsorgan fdr
gott samarbete och visat fdrtroende. Mina
medarbetare villjag tacka fdr ett fram-
gAngsrikt arbetsAr.

Matti Uimonen
Verkstdllande
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Styrelsens berdttelse om
Pensionsskyddscentralens verksamhet 1 996

Aret 1 996 var Pensionsskyddscentralens

36 verksamhetsAr och det andra Aret av

styrelsens treAriga mandatperiod. Styrel-

sen sammantrddde 20 gAnger.

Det praktiska genomfdrandet av lagdnd-

ringarna som trddde i kraft under Aret och

de dndringar av datasystemen som de

medf6rde prdglade verksamheten under

borjan av Aret. Styrelsen ldmnade en redo-

96relse for arbetspensionssystemets praxis

vid avgdranden som gAller arbetsformAgan

isamband med invalidpension till social-

och hdlsovArdsministeriet, och en redog6-

relse for frAgor i anslutning till individuell

fortidspension till riksdagens justitieom-

budsman. Andra storre temahelheter som

behandlades av styrelsen var bekdmpning-

en av den ekonomiska grAzonen och

overvakningen av skyldigheten att teckna

APL-forsdkring. Vidare inleddes fdrberedel-

serna fdr en eventuell dvergAng till en

gemensam eurovaluta.

Till Pensionsskyddscentralens l6pande

verksamhet hdr olika former av service

inom arbetspensionssystemet, t.ex. upp-

draget att utveckla arbetspensionsf6rsdk-

ringen, forskning, statistikforing och infor-

mation, overvakningsuppgifter for att

sdkerstdlla de forsdkrades pensionsratt

samt upprdtthAllandet och utvecklandet av

arbetspensionssystemets dataf6rvaltn i n g.

Fdrvaltningskostnaderna var sammanlagt

132,3 miljoner mark. Okningen ijdmforelse

med foregAende Ar var 7,3 procent. Ldner

och lonebikostnader utgjorde 74,4 miljoner

mark och ADB-kostnaderna 27,6 miljoner

mark. I kostnaderna ingAr ocksA kostnader-

na f6r pensionsndmnden.

Resultatrakningens och balansrdkningens

uppstdllning har fornyats och pensions-

ndmnden ndmns inte separat i den nya

uppstdllningen. Resultatrdkningen tar upp

ansvarsfordelningens avkastning och

kostnader.

Under verksamhetsAret medf6rde pen-
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sionssordningarna f0r arbetsgivare som

forsummat forsdkringsskyldigheten 1 7,9

miljoner mark i kostnader f6r Pensions-

skyddscentralen. ForegAende Ar var
motsvarande belopp 18,5 miljoner mark.

FrAn och med 1997 overgAr indrivningen

av tvAngsfdrsdkringar och fdr sent teckna-

de f6rsdkringar till pensionsanstalterna.

Kostnaderna for fdrsdkringarna kommer

inte ldngre att ingA i Pensionsskyddscen-

tralens kostnader. Kostnaderna fdr tvAngs-

fdrsdkringar som tecknats f6re den 1 janu-

ari 1997 kommer dock att hora till Pen-

sionsskyddscentralens forvaltningskostna-

der.

PA Pensionsskyddscentralens anldgg-

ningstillgAngar gjordes 4,9 miljoner mark i

maximiavskrivningar enligt lagen om be-

skattning av inkomst av ndringsverksam-

het. Tillskillnad frAn tidigare praxis bokfor-

des mindre anskaffningar under 5 000

mark som kostnader.

Utgifterna for Pensionsskyddscentralens

verksamhet tdcktes i huvudsak med kost-

nadsandelar frAn pensionsanstalterna. Till-

sammans med pensionsordningskostna-

derna enligt 15 S APL uppgick kostnads-

andelarna till 147,8 miljoner mark. Belop-
pet dr 7,6 procent st6rre dn f6regAende Ar.

Av pensionsanstalterna uppbars dessutom

386,2 miljoner mark f6r tdckandet av fdr-

lusterna fdr forsdkringsbestAndet som har

overfdrts pA Garantia, samt 23,7 miljoner

mark f6r kopet av Garantias aktier.

Skulden for bestAndsoverforingen som
grundar sig pA kreditforsdkringsforluster

som uppkommit fdre 1994, i slutet av 1995

sammanlagt 485,4 miljoner mark, har be-

talats i sin helhet till Garantia. Resultatet

f6r fdrsdkringsbestAndet som overfordes

frdrn Pensionsskyddscentralen till Garantia

var positivt 1996, och av overskadeskyddet

som uppburits av pensionsanstalterna for

tdckandet av kreditforsdkringsforluster som

uppstAtt efter 1993, var 81,4 miljoner mark



oanvanda vid Arsskiftet. FrAn detta belopp
skall dock anskaffningsutgiften 47,4 miljo-
ner mark for Garantias aktier dras av 1997

och 1998.

Till Garantia hade vid Arets slut betalats i

overskadeskydd 38,6 miljoner mark 6ver
skadeutgiften. Denna summa minskad med

4,6 miljoner mark som avsdtts for kre-

ditforsaikringsverksamhets andel av f6rvalt-
ningskostnaderna for ett lAn som har upp-
tagits av Pensionsskyddscentralen, kan

Aterbetalas till arbetsgivarna.

Oy Tietokonepalvelu Ab:s resultat visade
ett 6verskott pA 0,8 miljoner mark. Pen-
sionsskyddscentralen dger 81 procent av
Tietokonepalvelus aktiekapital, men efter-
som Pensionsskyddscentralen inte bedri-
ver affdrsverksamhet dr inte ett koncern-
bokslut nodveindigt.

Vid slutet av Aret var antalet anstdllda 326
personer. ForegAende Ar var motsvarande
antal 328. I antalet ingAr anstdllda som var
pA moderskapsledighet eller annan ledig-
het vid Arsskiftet. Representantskapets,

styrelsens och verkstdllande direktdrens
l6ner utgjorde sammanlagt 1 209 806,57
mark. Summan ovriga l6ner och arvoden
var 50 995 784,91 mark.

Overvakningen av pensionskassorna och -
stiftelserna 6vergick vid borjan av Aret till

social- och hdlsovArdsministeriet. Till foljd
av detta gjordes vissa dndringar i Pensi-
onsskyddscentralens tillsynsorganisation.

Pensionsskyddscentralens lAngvarige vice
VD, fil.mag. Jouko Sirkesalo gick i pension

i december. Direktdr, dipl.ing. Juhani Karja-
silta som ansvarade for dataforvaltningen
ldmnade sin post och blev VD fdr Oy Tieto-
konepalvelu Ab. Till ny direktor for dataf6r
valtningen och ekonomiforvaltningen kal-

lades dipl.ing. Kari Nieminen.

Pensionsskyddscentralens styrelse. Bilden dr tagen i samband med
styrelsemotet 13.2.1997 dtir viceordfdrande Markku Sorvari forde ordet.

Han sitter framme till hdger. Ovriga sittande dr Kaija Kallinen och
Atlatti Uimonen, Pensionsskyddscentralens VD. Stdende frdn vanster

Pekka Merenheimo, Mauri Mordn och Lasse Laatunen. Tredje raden fritn
vdnster Aarne Lehkonen, Paavo Pitkdnen och Folke Bergstrom och

bakre raden Seppo Mattila, Kimmo Kemppainen (ersdttare) och
Veikko Simpanen. (Styrelseordforande Kari Puro och Jussi Jdrventaus,

finns inte med pd bilden).
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Resultatrdkning

1.1. - 31.12.1996 1.1. - 31.'12.1995

.

137.361

18.542
7.388

,

Kostnader
Ldner och l6nebikostnader
Ovriga kostnader

Ansvarsfrirdelning
lntdkter
Kostnader
Overforing till ndsta period

Finansiella intdkter och kostnader
Rdnteintdkter
Rdntekostnader

Kostnader
Rdntekostnader
Aterbdring av kostnadsandelar
for kreditforsdkri n gen

Resultat

74.747
57.511 132.258

75.046
48.211

7 489.592
- 7 491.047

1.455

4.389
2.732

557.825
467.834

179

66.548

126.207

123.257

1.657

4.607

7 916.605
- 7 903.267
- 13.338

3.787
2.150

386.195
193.130

12.51',1

81.425

1

Avskrivningar

Den ordinarie verksamhetens resultat

Det overfcirda kreditforsdkri ngsbestAndet

lntdkter
Kostnadsandelar frin
pensionsanstalterna
Overskadeskydd
Ovriga intdkter

0 0

579.325

93.936

1 025.838

66.548

959.290

o

485.389

'l 000 mk



Balansriikning

Aktiva
31.12.1996 31 .'t2.1995

Ovriga anldggningstillgAngar

'jj
Materiella nytti gheter

Byggnader och
konstruktioner
Aktier och andelar
Maskiner och fastigheter
Ovri ga materiella nyftigheter

Pengar och banktillgodo-
havanden 184.554 7.634 167.405

Fordringar
LAnefordringar
Resultatregleringar
Kostnadsandelsf ordringar
Overskadeskydd frAn Garantia

1.895
6.42?

2.130
4.522
4.456

38.552 46;870 11.108

237.424 178.513

Passiva

Eget kapital

Aktiefond
Resultat frAn tidigare
rdkenskapsperioder

Ordinarie verksamhet
K red i tr6 rsd k'f,T1f 

1l ;.
Rdke nskapsperiodens resultdt

Ordinarie verksamhet
Kreditf6rsdkrinQsbestAnd

Frimmande kapital

LAngfristigt
Aterbdring av kostnadsande-
lar for kreditforsdkringen
Ovriga lAngfristiga IAn

71.120 47.413

0
485.389

0
- 1.444.679

0 0
959.290485.389 71.120 437.976

I 1 .426
588.454

Kortfristigt
lnk6psskulder
Resu ltatregleringsskulder
Utjdmningsandelar for
ansvarsfordelningen
Aterbdring av kostnads-
andelar for den ordinarie
verksamheten
Ovriga kortf ristiga skulder

12.615
16.722

11.721
15.912

13.860 402

81
35.600 160.304

231.424

616.489

@

1 000 mk
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Bokslutsbilagor

L6ner och l6nebikostnader

Bokforingsvdrde 1.1
Okning
Minskning
Avskrivning

Bokforingsvdrde 31 .1 2.

Bokf6ringsvdrde 1.1

Okning
Minskning
Avskrivning

Bokforingsvdrde 31 . 1 2.

Byggnader och konstruktioner
Aktier och andelar
Aktier

23.875 127.264

1996 '1995

55.487
fl.549

55.819
10.348
8.879 75.046

Naturaf6rmAner

Pensionsndmndens andel av

l6nerna och l6nebikostnaderna

Avskrivningar
Maximiavskrivningar enligt NSL har gjorts enligt avskrivningsplanen
Mindre anskaffningar under 5:000 mk har bokfdrts som kostnader.

Byggnader
och konstruk-
tioner

23.875

1.090

23.165

Byggnader och
konstruktioner

24.899

Aktier och
andelar

Maskiner
och fas-
tigheter

1.644

8.743

6vriga
materiella
nyttigheter

344

31

.264271

1996 .

1 995

8.288
4.714

378
3.787

380 5

1

8.361
3.817

338
3.552

313

31

Aktier och
andelar

Maskiner
och fastig-
heter

Ovriga
materiella

nyttigheter

127.183
B1

375

1.024

8.288 344

Balansriikningens bilagor
Fastigheternas och aktiernas beskattningsvdrden

Bokf6rings-
virde

1996

Beskatt-
ningsvdrde

Bokforings-
vdrde

Beskattnings-
vdrde

96.251
125.515

1 995

23.165
124.269

3.000

95.063
128.749

2.850

23.875
124.264

3.000

o
1 000 mk



Fordringar 1 996

LAnefordringar, forfaller om mer dn ett Ar 1.566

1 995

Aktieinnehav

Antal
Agarandel och
andel roster 7"
Bokfdringsvdrde
Eget kapital
REkenskapsperiodens,resultat

:,:,..,'
.. . .".:;.
Andring i eget kapital

Aktiefond 1 .1 .1 996
Aktiefond 31 .1 2,1996'-

A,

Folke Bergstr6m

Kaija Kallinen

Seppo Mattila

Paavo Pitkdnen

Keijo Hyvonen
I Lasqe Laatunen' 

Pekka Merenheimo

Veikko Simpanen

81.426

47.414

Jussi Jdrventaus

Aarne Lehkonen

MauriMor6n

.:.

48

47.413
71.120

23.707

Lingfristiga skulder

Aterbdring av kostnadsandelar fdr kreditfdrsdkringen,

varav overfors tillaktiefonden for 1997 och 1998 sammanlagt

Helsingfors den 19 mars 1997

Kari Puro [t/arkku Sorvari

lVatti Uimonen

Verkstdllande di rektor

@

1 000 mk



Revisionsberdttelse

Vi har granskat Pensionsskyddscentra-
lens bokforing, bokslut och f6rvaltning for

resultatrdkningen f6r den ordi-
narie verksamheten och kreditf6rsdkrings-
verksamheten, balansrikningen och bok-
slutsbilagorna. Efter slutf6rt uppdrag med-
delar vi fti'ljande

Revisorernas Ab - Ernst & Young har
under rAkenrskapsAret ombesdrjt 6veruak-
ningsrevisonen av Pgnsionsskyddscentra-
len. Vi har tagit del av revisionsberdttelsen
av den 24 mars 1997. Granskningen har
utfdrts i enlighet med god revisorssed. Vi

har granskat bokfdringen, redovisnings-
principerna och bokslutsinnehAllet 6ven-
som presentationen i sAdan omfattning att
vi fAtt bekrdftelse pA att bokslutet inte
innehAller vdsentliga fel eller brister. Vid

vAr granskning av f6rvaltningen har vi tagit
stdllning till huruvida styrelsens med-
lemmar och verkstdllande direktoren
handlat i enlighet med det med stdd av
lagen om pension for arbetstagare utfdr-
dade reglementet for Pensionsskydds-
centralen.

Bokslutet dr uppgjorl i enlighet med bok-
foringslagen samt ovriga bestammelser
som reglerar uppgorandet av ett bokslut.
Bokslutet ger riktiga och tillrdckliga uppgif-
ter om resultatet av Pensionsskyddscen-
tralens verksamhet och dess ekonomiska
stdllning pA det sdtt som avses i bokfo-
ringslagen. Bokslutet kan faststdllas och
styrelsen och verkstdllande direktoren kan

beviljas ansvarsfrihet f6r den av oss
granskade rdkenskapsperioden.

Helsingfors den 2 april 1997

Revisorernas Ab * Ernst & Young

Folke Tegengren, CGR

Afthur Andersen Kihlman Ab

Jaakko Pohtio, CGR

Til intarkastusrengas Oy

GRIVI-sammanslutning

Arto Kuusiola, CGR
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Uppgifter om Pensionsskyddscentralens verksamhet

Utvecklingsomridet

Den snabba utvecklingstakten som har

kdnnetecknat arbetspensionssystemet u n-

der 9O-talet fortsatte ocksA under verksam-

hetsAret 1996. Verkstdllandet av pensions-

reformen som tridde i kraft vid Arsskiftet

och allt vad den medforde fdr datasyste-

men, personalutbildningen och kundrAd-
givningen sysselsatte Pensionsskydds-

centralens tjdnstemdn sArskilt i bdrjan av

Aret.

Mot slutet av Aret inriktades verksamheten
pA olika utredningar, kalkyler och forslag

som behovdes f6r reformerna av pensions-

bolagens fdrvaltning och placeringsverk-

samhet som genomfordes i bdrjan av

1 997.

Kunden dr utgAngspunkten ndr Pensions-

skyddscentralen utvecklar sin verksamhet.

Ddrfor var mAlet f6r mAnga av de interna

projekt som genomfordes eller inleddes p&

olika avdelningar under verksamhetsAret,

att forbdttra kundtjdnsten och personalens

kompetens pA detta omrAde.

I samband med Arbetspensionsdagen
gjordes en undersdkning av foretagsbilden

som visade att Pensionsskyddscentralen

upplevs som pAlitlig och professionell. Som

ett positivt drag uppfattades det att Pensi-

onsskyddscentralen i stdrre grad dn tidi-

gare har framtratt som sprAkr6r for arbets-
pensionssystemet. Enligt undersokningen

blir foretagsbilden dnnu bdttre ndr verk-

samheten blir flexiblare, tydligare och

modernare.

I oktober 6ppnade Pensionsskyddscentra-

len en egen hemsida pA lnternet och data-

basen Elmo var tillgdnglig pA ndtet redan

tidigare.

MA! inom sex nyckelomriden

Pensionsskyddets trovdrdighet och bestdn-

dighet. Malet var att 6vertyga om att ar-

betspensionssystemets grunder har klarat

den ekonomiska depressionen och kom-

mer att hAlla ocksA i fortsdttningen. Ett

annat mAl var att informera de fdrsdkrade

om att pensionsreformerna som har ge-

nomforts i samfdrstAnd med arbetsmark-

nadsorganisationerna och en h6gre pensi-

oneringsAlder sdkerstdl ler f inansieringen

av pensionerna.

Effektiv tjdnsteproduktion inom arbetspen-

sionssystemet Milet har varit att effektive-

ra Pensionsskyddscentralens verksamhet i

arbetspensionssystemets servicekedja.

Sdrskild uppmdrksamhet har fdsts vid

arbetsfdrdelningen och raka kedjor. Det

innebdr ocksA att man soker ldsningar som

tryggar den decentraliserade f6rvaltnings-

modellens fortbdstAnd och arbetspensions-

systemets enhetli ghet.

U tve ckl an det av a rb ets p e n s i o n ssyste m ets

gemensamma databaser och datasystem.

Tyngdpunkter inom detta omrAde var, ut-

6ver pensionsbeslutsprojektet, ansdk-

ningstrafiken och utvidgandet av principen

om sista forsdkrare till offentliga sektorn.

Registret over arbetsgivare och pensions-

ordningar togs i bruk i mars. Under verk-

samhetsAret utvidgades ocksA direktover-

fdringen av klartextutdrag ur pensionsre-

gistret mellan Pensionsskyddscentralen

och pensionsanstalterna.

Arbetspensionsreformen 1 996. MAlet var
att friktionsfritt genomfdra och informera

om reformen. Ett effektivt samarbete med

pensionsanstalterna garanterade att an-

visningar, utbildning, dndringarna av data-

systemen och informationen skottes

effektivt och smidigt.

lnternationell verksamhet Uppgifterna som

kontaktorgan och utvecklandet av datatrafi-

ken i anslutning till detta uppdrag stod i

frdmsta rummet. Vidare sysselsatte pen-

sionssystemens utveckling i andra ldnder

och pensionerna till arbetstagare som ar-

betat utomlands Pensionsskyddscentra-

lens tjdnstemdn. Under verksamhetsAret

deltog Pensionsskyddscentralen tillsam-

mans med Folkpensionsanstalten i ett da-

tabehandlingsprojekt som har stafiats av



EU.

Mdlinriktat arbete. Utvecklingsid6erna inom

detta nyckelomrAde ansluter sig till perso-

naladministrationen, de olika avdelningar-
nas verksamhet, arbetsorganisationen och

samarbetet mellan avdelningarna samt
personalens beredskap f6r fdrdndringar. PA

tre avdelningar pdgick utvecklingsprojekt:
personal-, rAdgivnings- och dveruaknings-

samt forskningsavdelningen.

Personalavdelningen omorganiserades och

fick namnet personal- och utbildnings-
avdelningen. Utvecklingsprojektet medf6r-

de att anstdllnings- och utbildningstjdnster

och verksamheten for uppritthAllande av
de anstdlldas arbetsf6rmAga fdrnyades.

PA rAdgivnings- och overvakningsavdel-

nin gen f ortsdtter utveckl ingprojektet. MAlet

dr att f6rbdttra kundtjinsten, samarbetet
och Overvakningen av de fdrsikringsskyldi-
ga.

Forskningsavdeln ingens utveckli n gsprojekt
gdller forskningsprojektens organisation,
kvaliteten.pA forskningen och rapportering-
en och informationen om resultaten.

I bdrjan av verksamhetsAret omorganisera-
des juridiska avdelningen och dataservice-
avdelningen. Planeringen och genomforan-

det av kursverksamheten f6rlades till per-

sonal- och utbildningsavdelningen. Kon-
torsserviceavdelningen och ekonomiav-
delningen f6renades till en administrativ

avdelning.

Tiden

ar

tldst,

rymden

st6rst.

ar

@
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Service till pensionsanstalterna

Pensionsskyddscentralens ansvisningar

som utformas isamarbete med pensions-

anstalterna sdkerstdller en enhetlig till-

ldmpning av arbetspensionslagarna. Under

verksamhetsAret producerades samman-

lagt 79 cirkuldr med tilldmpningsanvisning-

ar. Det omfattande tilldmpningscirkuliret
om EES-bestdmmelserna fdrnyades i sin

helhet. De dvriga cirkuldren behandlade

bl.a. deltidspension, berdkningen av KoPL-
pension, alterneringsledighetens och del-

tidstilldggets inverkan pA pensionen, hur

dndringarna av arbetsloshetsskyddet in-

verkar pA arbetsloshetspensionen, samt

tvAngsforsdkring och h6jning av pensions-

premien vid forsummad eller forsenad

APL{6rstikring.

Pensionsskyddscentralen gav knappt 400

utlAtanden till fdrsdkringsdomstolen i hu-

vudsak i drenden som gdllde besvdr ijuri-
diska frAgor och ansdkningar om Aterbry-

tande. Enligt gdllande praxis skall den som

6verklagar sdnda sin besvirsskrift till den
pensionsanstalt som meddelat beslutet.

Pensionsanstalten 6verfOr besvdrsskrift en

till besvdrsinstansen endast om den inte

kan godkdnna den sdkandes yrkanden.

Flera miljoner anmalningar
till centralregistren

Pensionsskyddscentralen for register over

arbetstagarnas anstdllnin gsf6rhAllanden

och fOretagarnas foretagarperioder. Under

verksamhetsAret tog registren emot lika

mAnga anmdlningar som fdregAende Ar,

dvs. 5,1 miljoner. Antalet anmdlningar om

arbetsloshetstider och andra formAner som
pAverkar arbetspensionstilldgget var 1,5

miljoner.

Datasystemen som dr anslutna till arbets-
pensionssystemets gemensamma register

fornyades i bdrjan av Aret dA ett nytt regis-

ter fdr arbetsgivare och pensionsordningar

togs i bruk. Tyngdpunkter for utvecklandet

av registren och datasystemen var under

verksamhetsAret pensionsbeslutsprojektet

och pensionsansokningstraf iken.

Under verksamhetsAret utvidgades direkt-

6verf6ringen av pensionsutdrag i klartext

mellan Pensionsskyddscentralen och pen-

sionsanstalterna. OcksA datatrafiken mel-

lan centralen och Folkpensionsanstalten

sker numera med klartextmeddelanden.

Planeringen av vilka dndringar som mAste

goras i anstdllningsregistret pA grund av

Artusendeskiftet inleddes. Pensionsskydds-

centralen deltog ocksA i utvecklandet av

arbetspensionssystemets gemensamma

tilldmpning for pensionsberdkning.

Ansvarsfordelningen
Enligt principen om sista fdrsdkrare skall

den pensionsanstalt som forsdkrat arbets-

tagarens sista anstdllning betala ut hela

arbetspensionen som kan bestA av pension

som tjdnats in i anstdllningar som varit
fdrsdkrade i andra anstalter. Uppgifterna

om dessa pensionsdelar och pensionsdelar

som pensionsanstalterna ansvarar f6r
gemensamt f6rmedlas via Pensions-

skyddscentralens ansvarsfdrdelning till

pensionsanstalterna.

Under verksamhetsAret gjordes den slut-

liga ansvarsfordelningen fdr 1995. Under

ndmnda Ar betalade pensionsanstalterna

sammanlagt 26 miljarder mark iAPL-,
KAPL-, KoPL- och SjPl-pensioner. Av den-

na summa ansvarade pensionsanstalterna

gemensamt tdr 72 procent och 28 procent

utgjordes av fonderade pensionsdelar.

Ar 1995 deltog staten med 366 miljoner

mark i kostnaderna for FoPL-pensionerna

och med 2 045 miljoner mark i kostnaderna

for LF6PL-pensionerna. Statens andel av

FoPl-pensionerna var 16 procent och av

LFOPL-pensionerna 77 procent.

Overvakningen av
pensionsstiftelser och -kassor

Overvakningen av pensionsstiftelsernas

och -kassornas tackning overf6rdes i

bdrjan av verksamhetsaret till social- och

hdlsovArdsministeriet. Overvakningen av

tilldimpningen av APL och FoPL bibeh6lls

hos Pensionsskyddscentralen. I fortsAtt-

ningen skall ocksA rAdgivning och utbild-



ning betonas vid Pensionsskyddscentra-
lens inspektioner. Under verksamhetsAret
omfattade 6vervakningen 43 pensionsstift-

elser och 8 pensionskassor med samman-
lagt 180 000 forsdkrade. Pensionsskydds-
centralen Overvakar ocksA Pensionskas-
san fdr utdvande konstndrer. Under Aret

inspekterades 35 stiftelser och kassor.

En ny utbildningsenhet
Pensionsreformen 1996 dominerade den
interna och externa utbildningen under
Arets f6rsta hdlft. Flera kursdagar ordnades
med reformen som tema. Vidare ordnades
kurser om pensionsberdkning, ansvarsfdr-
delning och beddmning av arbetsfdrmAgan
samt flera kortkurser om aktuella frAgor,

t.ex. dndringarna av lagen om utkomst-
skydd for arbetslosa och pensionskyddet.

Fdr Folkpensionsanstaltens anstdllda ord-
nades bl.a. grundkurser och lokala temada-
gar.

Pensionsskyddcentralens utbildningstjdnst-
er omorganiserades och den nya utbild-
ningsenheten inledde sin verksamhet i au-
gusti. Kursprogrammet fdrnyades och gjor-

des mAngsidigare utgAende frdn en under-
sokning av kundernas dnskemAl som utfdr-
des fdre omorganisationen. Samtidigt oka-
de utbudet pA aktuella temadagar. For fors-
ta gAngen publicerades ocksA en broschyr
6ver kursprogrammet vAren 1997.

PA den traditionella Arbetspensionsdagen
behandlades arbetspensionssystemets
placeringar, systemets framtid i europeiskt
perspektiv och EU.:s framtidsutsikter. PA

arbetspensionsinformatdrernas Arliga se-
minarium var temat reformerna av arbets-
pensionsbolagens fdrvaltning och place-

ringsverksamhet och informationens elek-
troniska framtid.

Tidningen Ty6eldke utkom under verksam-
hetsAret med fem nummer och tidningen
Arbetspension, som presenterar ett urval
av artiklarna iTyoeldke, med tvA nummer.

Erfarenheten

den

bdsta

lilrdomen.

at

@



Service till de forsdkrade

RAdgivningen till forsdkrade och arbetsgi-

vare dr vad arbetsmdngden betrdffar en av

de storre serviceuppgifterna. Under verk-

samhetsAret gdllde f6rfrAgningarna som

riktades till Pensionsskyddscentralen sdr-

skilt pension i anslutning till arbetsl6shet.

Pensionsskyddscentralen tog emot 6ver 55

000 telefonsamtal. Kundtjdnsten besdktes

av 3 700 personer. Samrnanlagt 5 000 for-

sAkrade fick rAdgivning och pensionsut-

drag pA sirskilda servicedagar som ordna-

des pA 27 orler. Pensionsskyddscentralen

hade ocksA en egen avdelning pA fem

mdssor. Dessutom deltog centralen i De

gamlas vecka och Bdledagen i Helsingfors.

Under verksamhetsAret besvarades cirka

15 000 kundbrev. Sdrskild uppmdrksamhet

fdstes pA brevens sprAkliga utformning och

tjdnstemdnnen gick kurser i skriftlig fram-

stdllning. En undersdkning bland mottagar-

na visade att breven var begripligare 6n

tidigare.

Till hjtilp for rAdgivningen finns databasen

Elmo som sedan februari 1996 ocksA finns

pA lnternet. Elmo dr ett hjdlpmedel bAde fdr
yrkesfolk och vanliga medborgare. PA h6s-

ten oppnade Pensionsskyddscentralen

ocksA en egen hemsida pA lnternet.

Serviceavtalet med
Fol kpensionsanstalten

Pensionsskyddscentralen har ett service'

avtal med Folkpensionsanstalten som in-

nebdr att Folkpensionsanstaltens lokal-

byrAer tar emot ansokningar om arbetspen-

sion och ocksA hjdlper den sokande att

fylla i ansokan. Pensionsskyddscentralen

ordnar ddrfor utbildning for Folkpensions-

anstaltens anstdllda och tillhandahAller

broschyrer och blanketter.

Ansokan om arbetspension och folkpensi-

on gors pA en och samma blankett och den

kan limnas in pA ett av arbetspensionssys-

temets eller Folkpensionsanstaltens servi-

cestdllen. Folkpensionsanstalten fdrmedla-
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de cirka 74 OOO pensionsans6kningar till

Pensionsskyddscentralen. Under verksam-

hetsAret sdndes cirka 12 000 fdrhandsifyll-

da blanketter for ansdkan av Alderspension

till de fdrstikrade.

Pensionsutdraget - den
frirsikrades kontroll

PA sitt personliga pensionsutdrag kan den

forsdkrade kontrollera att uppgifterna om

hans anstdllningar dr riktiga och att alla

anstdllningar som berdttigar till pension har

anmdlts till Pensionsskyddscentralens

register.

1996 fick 522 000 f6rsdkrade sitt pensions-

utdrag. 91 400 utdrag gavs pA den forsdk-

rades egen begdran och over 230 000

gavs utan strrskild begdran. Pensions-

skyddscentralen skickar automatiskt ett

pensionsutdrag ndr uppgiften om att en

anstdllning har upph6rt registreras. Den

som b6rjar sin fdrsta anstdllning fAr ett
pensionsutdrag som ett tecken pA att han

nu omfattas av pensionsforsdkringen.

Under verksamhetsAret gavs 47 0OO

sAdana utdrag. PA pensionsanstaltens

begdran fick 150 400 fdrstikrade sitt
pensionsutdrag.

Till Pensionsskyddscentralens uppgifter hor

att.overvaka att arbetsgivare och f6re-

tagare tecknar pensionsforsdkring om de

inte har gjort det inom foreskriven tid. For-

summade f6rsdkringar kommer till Pen-

sionsskyddscentralens kdnnedom i sam-

band med utskicken av pensionsutdrag.

Under verksamhetsAret utredde Pensions-

skyddscentralen over 1 800 fall av fdrsum-

made forsdkringar. For 750 arbetsgivares

rdkning tecknade centralen tvAngsforsdk-

ring. I samband med detta uppmanades

arbetsgivarna att betala sammanlagt 29

miljoner mark i f6rsdkringspremier och

drojsmAlsfdrhojningar och cirka 450 APL-

och KoPL-arbetsgivare inspekterades.

Vidare behandlades 900 fall av forhojd



forsdkringspremie p.g.a. att forsdkringen

inte tecknats inom {dreskriven tid. Under
&ret gjordes ocksA utredningar om 1 500
foretagares skyldighet att teckna FoPL-

fdrsdkring. Bef rielse f rAn fOrsdkringsskyl-

digheten beviljades 1 650 f6retagare.

Arbetet

g6t

Kampanjen mot svartjobb V an
Pensionsskyddscentralen forde en kam-
panj mot den ekonomiska grAzonen -
svartjobb och underlAtenhet att teckna
pensionsfdrsdkring - bl.a. i tevebldnkare.
Budskapet var att arbetstagaren tjdnar in
pension endast om anstillningen har an-
mdlts till pensionsregistret och att arbetsta-
garen sjdlv kan kontrollera sitt pensions-

skydd.

ljuv.

Pensionsskyddscentralen deltog ocksA i

skattestyrelsens omfattande informations-

kampanj mot svartjobb. Samarbetet med

skattemyndigheten fick ocksA nya former i

och med nya bestdmmelser om utbyte av
overvaknin gsuppgifter. Overvakningen av
nya foretag effektiverades.

Under verksamhetsAret gjorde Pensions-
skyddscentralen nAgra forslag till dndringar

av arbetspensionslagarna, t.ex. att en stor-
re del av bevisskyldigheten overfors pA

arbetstagaren ndr en anstillning saknas i

registret och att de foreskrivna tiderna inom
vilka APL- och FdPLJdrsAkring skall
tecknas f6rkortas. Bakgrunden till fdrslagen
var de negativa fdljderna av den ekonomis-
ka grAzonen. Lagdndringarna trddde i kraft
den 1 januari 1997.

@



Arbetspensionsskyddet utvecklas

Pensionsskyddscentralen betonar det tra-

ditionella trepadssamarbetet i utvecklandet

av arbetspensionsfdrsdkringen och stdller

sin sakkunskap till intressegruppernas

f6rfogande. Pensionsskyddscentralen har

beredskap att gora undersdkningar, kal-

kyler och utfdra juridiskt beredningsarbete.

Under verksamhetsAret gjorde Pensions-

skyddscentralen ett stort antal utredningar,

kalkyler och rapporter. De har anvdnts som

bakgrundsmaterial fdr beslutsfattandet ndr

f6rutsdttningarna och principerna f6r ar-

betspensionssystemets fdrvaltning, arbets-

pensionsmedlens dgandef6rh6llanden och

placeringsverksamheten reviderades vid

Arsskiftet 1997.

Pensionsskyddscentralen dr sakkunnig

instans ndr pensionsf6rsdkringen av kort-

tidsanstillningar ordnas. En arbetsgrupp

som leds av Pensionsskyddcentralen pla-

nerar det tekniska genomf6randet och be-

reder bestdmmelserna som skall verkstdlla

reformen. Arbetsgruppen har tid fram till

slutet av maj 1997.

Pensionsskyddscentralen deltog under Aret

i arbetsgrupper och kommitt6er som har

utrett bestdmmelser och teknik i anslutning

till att pensionsfdrsdkringar skall bliiam-
stdllda, 6verf6ringen av EUtjdnstemdn-
nens pensionsrdtter, problem i anslutning

till invalidpension - t.ex. arbetspensions-

lagarnas olika definition av arbetsoformAga

-, rehabilitering och Atgdrder som upprdtt-

hAller arbetsf6rm6gan.

Pensionsskyddscentralen deltog dessutom

i olika arbetsgrupper som utredde problem

vid uppbdrringen av fdrsiikringspremier till

fortagarpensionerna och fdrvaltningen av

ansvar och medel i samband med 6verlA-

telsen av Kansas forsdkringsbestAnd. Vid

verksamhetsArets slut grundades en ar-

betsgrupp vars uppgift dr att koordinera,

f6lja upp och gdra f6rslag till de dndringar

inom arbetspensionssystemet som en

eventuell eurovaluta fdrutsdtter.

Pensionsskyddscentralen dr ocksA f6re-
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trddd i flera stdndiga arbetsgrupper och

kommissioner. Bland andra tolknings-

arbetsgruppen, fribrevsarbetsgruppen och

ansvarsf6rdelningsarbetsgruppen samt

internationella socialf6rsdkringsarbetsgrup-
pen (KASO) som diskuterar 6verenskom-

melser om socialtrygghet och socialforsdk-

ringsfrAgor som dr aktuella i EU.

Ftirslag och utlAtanden

Pensionsskyddscentralen har bistAtt social-

och hdlsovArdsministeriet i beredningen av

lagtexter och motiveringar f6r utvidgningen

av principen om sista fdrsdkrare till den

offentliga sektorn. PA samma sitt har det

utarbetats dndringsfdrslag, bl.a. forslag till

f6rkortning av tidsfristen fdr utredning av

en anstdllning och en dndring av bestdm-

melserna om informationsutbyte mellan

arbetspensionssystemet och skattemyn-

digheterna. Till social- och hdlsovArdsmi-

nisteriet gjordes ett fdrslag om dndring av

grunderna for arbetspensionstilldgget och

ansvarsfdrdelningen samt en 6verf6ring av

ansvaret for och uppbdringen aV kostna-

derna for APL-tvAngsfdrsdkringar till pen-

sionsf 6rsdkri n gsbolagEnlDessutom har

Pensionsskyddscentralen utarbetat fOrslag

till ministeriet om behovet av att dndra da-

tasekretessbestdmmelserna och om en

precision av lOnebegreppet iAPL.

Pensionsskyddscentralen gav ocksA ut-

lAtanden till social- och hdlsovArdsministe-

riet t.ex. om jdimsttilld behandling av mdn

och kvinnor i de yrkesbundna pensionssys-

temen (fallet Barber) och samordningen av
pensioner och f6rvdrvsinkomster. Fdr mi-

nisteriet gjordes ocksA en redog6relse 6ver

6vervakningen av pensionskassan Vamma-

lan seudun eldkekassa.

Forskningen understoder
utvecklingsarbetet

U nder verksamhetsAret fdrf lyttades forsk-

ningens tyngdpunkt alltmer till forskning

som beror arbetslivets och socialforsdk-

ringens framtid.



Forskningen organiserades i st6rre grad dn

tidigare som projekt. Ett projekt forskar i

sambandet mellan lAng tjEinstgoring och

klimatet och organisationen pA arbetsplat-

sen. Fortidspensionsundersokningen fort-

satte med en undersokning av exit frAn

arbetslivet och deltidspensioner. I andra
projekt undersdktes foretagarnas instdll-

ning till pensioneringen och pensionsskyd-

det i samband med atypiska jobb.

Det dr

bdttre att

tinka efter

Under arbete dr ocksA en ekonomisk un-

dersokning som g6rs i samarbete med

Ndringslivets forskningsinstitut ETLA. Des-

sutom gjordes jdmforelser mellan pensi-

onssystemen i EU-ldnderna.

halva dagen

dn att

PA vAren startade ett nytt forskarsemina-

rium som sammantrdder regelbundet.

BAde Pensionsskyddscentralens forskare

och forskare frAn andra inrdttningar foreld-

ser pA seminariet. PA hosten ordnades ett

seminarium med temat "mot ett belonande

trygghetssystem" ddr doktor Stefan Fdlster
presenterade sin medborgarkontomodell.

jobba tokigt

hela dagen.

Pensionsskyddscentralens forskni n gsav-

delning gav ut 1B publikationer under verk-

samhetsAret. Av dem var fem omfattande

forskningsrapporter. Avdelningen ger ut tre
publikationsserier: forskningsrapporter,

meddelanden och papers. Papers dr en

serie med lAg publiceringstroskeloch be-

grdnsad spridning, forskningsrapportserien

innehAller vetenskapligt provade forsk-

ningsresultat och meddelandena ir en

mellanform mellan dessa.
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lnternationella drenden och statistik

Pensionsskyddscentralen deltar som sak-

kunnig i beredningen av bilaterala trygg-

hetskonventioner och andra forhandlingar.

Under verksamhetsAret slutf6rdes fdrhand-

lingarna med lsrael och Estland. Forhand-

lingarna med Lettland och Australien fort-

satte. En uppdatering av bestdmmelserna i

6verenskommelsen med Schweiz inleddes

En ny avtalspart blev Chile - avtalet gdllde

ndrmast pensioner och forsdkringsregler.

Overenskommelserna med Storbritannien,

Osterrike och Tyskland som skall komplet-

tera EES-avtalet vdntar pA att trdda i kraft,

liksom de ovan ndmnda avtalen.

Pensionsskyddscentralen fOrmedlar pensi-

onsansokningar frAn utlandet till arbetspen-

sionsanstalterna och skaffar nddvdndiga

tilldggsutredningar frAn kontaktorgan i det

andra landet. Under verksamhetsAret var
antalet pensionsans6kningar frAn utlandet

4 324, vilket Ar cirka 300 ansdkningar

mindre dn Aret innan.

Om en person som dr bosatt i Finland ldm-

nar in en pensionsansokan som gdller

pension frAn ett annat land, vidarebefordrar
Pensionsskyddcentralen ansokan och sva-

rar pA forfrAgningar frAn kontaktorgan i det

andra landet. I slutet av ansokningsproces-

sen gdr Pensionsskyddscentralen ett sam-

mandrag av pensionsbesluten till den

s6kande och bifogar bAde de inhemska

och de utliindska pensionsbesluten. Under

verksamhetsAret gjordes 6ver 600 sAdana

ans6kningar och ndrmare 6 000 fdrfrAg-

ningar fdrmedlades frAn och till utlandet.

Allt som allt uppgick antalet utldndska

ansdkningsdrenden till 14 633. Det st6rsta

antalet gemensamma ansokningar har

anknytning till Sverige.

Pensionsskyddscentralen utfdrdar intyg

6ver att en arbetstagare som arbetar utom-

lands fortfarande ar forsdkrad enligt finsk

arbetspensionslagstiftning. Om arbetet dr

en kommendering kan Pensionsskydds-

centralen be sysselsdttningslandet om

undantagslov f6r att bibehAlla forsdkringen

i Finland. Under verksamhetsAret behand-

lnternationella pensions-
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lades 3 596 sidana intyg och ansdkningar

De flesta intygen gdllde arbete iTyskland
(945), Norge (460) och USA (380). Antalet

telefonfdrfrAgningar om utldndsk pension

och pensionsfdrsdkring utomlands var
cirka 16 000.

lnternationell datatrafi k

Pensionsskyddscentralen dr sakkunnig i

TESS-arbetsgruppen som tillsatts av EU-

kommissionens forvaltn ingsutskott. Arbets-

gruppens uppgift ar att utveckla datatrafi-

ken mellan de sociala sektorerna i EU-

ldnderna.

Under verksamhetsAret deltog Pensions-

skyddscentralen tillsammans med Folkpen-

sionsanstalten bl.a. i TESS utvecklingspro-
jekt som gdllde tilldmpningar f6r elektronisk

formedling av pensionsansdkningar och -

beslut. MAlet dr att finna ldsningar som gor

handldggningen snabbare och som fung-

erar med handldggningstilldmpningarna i

Finland. Pensionsskyddscentralen deltog

ocksA i EU:s SPACE-undersokning som

utreder fdrmedlingen av uppgifter ndr en

person flyttar frAn ett land till ett annat.

Fr.o.m. november 1996 har person- och

anstallningsuppgifter formedlats maskinellt

frAn Tyskland till Pensionsskyddscentralen.

I slutet av Aret inleddes fdrhandlingar om e-

postkontakter mellan Sverige och Fin-

land.

Pensionsskyddscentralen fortsatte att till-

sammans med Folkpensionsanstalten

informera om EU:s bestdmmelser om so-

cial trygghet. Broschyren "Utsdnd utom-

lands" uppdaterades. I Kdpenhamn ordna-

de Pensionsskyddscentralen en servicedag

med direkt terminalkontakt till registren.

Den nordiska socialforsdkringskonferensen

h6lls i Stavanger.

Pensionsskyddscentralen deltar ocksA i

internationella organisationers, t.ex. ISSA:s

verksamhet. I praktiken dr de nordiska

kontakterna tdtast. Samarbetet med de



baltiska landerna, sdrskilt Estland, blev
tdtare under verksamhetsAret. OcksA

Ukraina visade intresse for knowhow i

pensionsfrAgor.

MAngsidig statistik

Pensionsskyddscentralen producerar

statistik f6r olika dndamAl och ger ocksA ut

flera statistikpublikationer om pensioner,
pensionstagare och pensionsutgifter t.o.m.
pA kommunnivA, yrkesaktiva som omfattas
av arbetspensionslagarna, f inansieringen
av pensionerna och foretagens pensions-
premier. Stastik produceras ocksA om

rehabilitering, avslag pA invalidpension,
EES-pensionsansokningar och pensioner

till andra ldnder.

Under verksamhetsAret fordes fdrsta
gAngen statistik over pensionsanstalternas

sjdlvrattelser och EES-pensioner. Under
Aret gjordes ocksA en oversikt over interna-
tionella publikationer med pensionsstatistik.

Till riksdagens bitrddande justitieombuds-

man och social- och hdlsovArdsministeriet
gjordes en statistikrapport over avslagen
pA pensionsansokningar.

Om den privata sektorns pensioner publi-

ceras regelbunden statistik mAnadsvis,
kvartalsvis och i Arsrapporler. Tillsammans
med Folkpensionsanstalten gors varje Ar

en publikation om pensionstagarna i Fin-

land som ger en heltdckande bild av hela
pensionssystemet och nivAn pA totalpen-
sionerna.

Arbetet med att fdrnya statistikregistret for
pensionsuppgifternas del fortsatte och
under verksamhetsAret pAborjades en

utredning om ett gemensamt statistik- och
forskningsregister med Folkpensionsans-

talten.
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Personal och interna tjdnster

I slutet av Aret hade Pensionsskyddscen-

tralen 308 ndrvarande anstdllda. Tillsam-

mans med de som var frAnvarande, dvs.

pA olika ledigheter och semester, var anta-

let anstdllda 326 personer, vilket dr tvA

personer mer dn Aret innan. Tio personer

var deltidspensionerade. Personalomsdtt-

ningen 6kade under Aret frAn fem till 6tta

procent. 13 persoher bytte till andra arbets-

uppgifter och tre personer deltog i arbets-

rotation.

LAnga anstdllningsf6rhAllanden och hog

grundutbildning tir typiskt fdr Pensions-

skyddscentralens anstdllda. 6ver 200 hade

varit anstdllda minst 15 Ar och 6ver 40 pro-

cent hade hOgskoleutbildning. MedelAldern

var 45 Ar i slutet av Aret. 77 procent av de

anstdllda var kvinnor.

ForetagshdlsovArdens tyngdpunkter var

allmdnt hdlsobefrdmjande och upprdtthAl-

lande av arbetsformAgan. Sdrskild upp-

mdrksamhet fdstes vid arbetsmilj6n och

arbetsgemenskapen. ForetagshdlsovArden

ordnade olika temafdreldsningar, bl.a. om

kvinnors sjukdomar fdr kvinnor och mdns

sjukdomar fdr mdn.

F6retaghdlsovArden ordnade hdlsokontrol-

ler, undersokningar av arbetsformAgan,

arbetsplatsgymnasti k och foretagshdlso-

vArdsbetonad sjukvArd. De anstdllda be-

sokte foretagshdlsovArdaren i genomsnitt

4,5 gAnger och fdretagsldkaren tvA gAnger

lntern utbildning

Den interna utbildningen koncentrerade sig

kring tre utvecklingsomrAden: pensions-

och socialf6rsikring, arbetsgemenskapen

och information och sprAk.

PA grund av att mAnga fick dndrade och

nya uppgifter ordnades grundkurser i pen-

sionsberdkning och sprAk. OcksA lagtind-

ringar, arbetsloshetsskyddets inverkan pA

pensionsskyddet och EU behandlades pA

kurser. Kundbetjdningen var temat pA

"Bdttre service"-dagarna och olika kurser i

@

Flera stora sanerings-, flyttnings- och dnd-

t.ex. skriftlig framstdllning. Spr6kkurser

ordnades i engelska, svenska, tyska och

franska.

F6r anstdllda som varit med ldnge i arbets-

livet ordnades den traditionella kursen

"Lev - var verksam - utvecklas". Hittills har

160 personer deltagit i kursen och 65 i

fortsdttningskursen. Chefer och teamledare

utbildades i teamarbete och nytt ledar-

skap.

Ldroavtalsutbildningen f6r merkonomexa-

men fortsatte och deltagarna gjorde sina

slutarbeten i december. Alla slutarbeten

behandlade Pensionsskyddscentralen.

Det genomsnittliga antalet kursdagar var

sju dagar, av vilka tvA dagar tillbringades

pA olika datakurser.

Kontorssystem
effektiverar arbetet

En stor del av Pensionsskyddscentralens

kontorsrutiner skots med hjdlp av ett elek-

troniskt kontorssystem. Under verksam-

hetsAret togs en ny version av ToimistoTii-

mi i bruk. I hela huset infdrdes en oppen

elektronisk kalender for tidshantering, in-

formation och sammantrddesbokning.

Anvdndningen av arkiveringsf unktionen

Tiimiarkisto och e-posten utvecklades och

Tiimiposti anslots till fdrmedling av e-post

via lnternet. OcksA pensionsndmnden

anvdnder samma tilldmpningar.

En undersokning visade att ndstan alla

anstdllda dagligen anvdnde Tiimiposti, ka-

lendefn och anslagstavlan. Arkivet anvdn-

des inte lika mycket.

U nder verksamhetsAret utvdrderades

standardprogrammen och nya testades.

Anvdndarstddet 6verfordes till avdelningar-

nas egna stddpersoner. Sammanlagt ord-

nades 6ver 100 datakurser. Antalet kursda-

gar var 6ver 600 och cirka 500 personer

deltog i kurserna.



ringsarbeten utfordes under aret p.g.a.

omorganiseringen av Tietokonepalvelus

utrymmen.

Ekonomifdrvaltningens bokf6ringsprogram
fdrnyades under verksamhetsAret.

Ndr man

skall

festa

g0r man

sitt bdsta.
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Statistik
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Marja Rantala, fr.o.m. 15.5.1996

Friretagarnas delegation

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 lrmeli Backstrom, t.o.m.
28.2.1996
FdrmAnschef Tuovi'Tschern ij, f r.o. m. 29.2.1 996
tvledicine doktor Jarmo Vuorinen

Vicehriradshdvding Mikko Nyyssolei
Socialpolitisk sekreterare Aarne Lehkonen
Direktor Tauno Jalonen, t.o.m. 1 0.1 .1 996
Direktdr Kimmo Kemppainen, fr.o.m. 11.1.1996
Overinspektdr Anja Lyra
Verkstdllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Bitrddande direktor Eeva Koskensyrjd
ByrAchef Helinii Nieminen
Pensionsdirektdr Veijo Jalava

Konsultativa kommissionen f<ir invaliditetsdrenden

Ordf 6rande, verkstdllande di rektor trlatti U imonen
Vice ordfdrande, bitrridande avdelningschef
Ir/arkku Sirvio

Medlemmar

Traf ikidkare Raimo Turku
Taxidgare Krister Olsson
Ombudsman Juhani Hopsu
Pol.mag. Erkki Maasalo
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Verksamhetsledare Atilla Samaletdin
Verksldllande direktor Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Direktdr Jukka Laulajainen
Styrelseordforande Antti Piippo
Direktor Kimmo Kemppainen
Verkstdllande direktor Eero Ahola
Avdelningschef Tapani Karonen
F0rsdkringsdirektor Hannu Rissanen
Vice verkstdllande direktor Alpo [\4ustonen
Verkstdllande direktor Kari Puustinen

Sekreterare
Projekchef It/ikko Pellinen

Personlig suppleant

Traf ikidkare Rimo Nikkanen
Projektchef Esa Mannisenmdki
Apoteksradet tuatti Kannisto (dod 21.10.1 996)
Verkstdllande direktor Heikki Koistinen
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Vicehdradshovding Olli Tarkka
Direkt6r lr/atti Bdisdnen
Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo
Avdelningschef Juhani Sepptil:i
Arbetsmarknadsombudsman Anna tvldkild
Verkstdllande direkt6r Niilo Huttunen
Verksamhetsledare lsmo Ojala
Vice verkstdllande direkt6r Rauno Tienhaara
Kontaktchef Flalf Joutsenlahti
Verksamhetsledare Risto Heiskanen
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Pensionsndm ndens verksam hetsberflttelse

Pensionsndmnden dr f6rsta besvirsinstans
for drenden som gdller den privata sek-

torns arbetspensioner. Pensionsndmndens

beslut kan 6verklagas hos fdrsdkrings-

domstolen som dr h6gsta besvirsinstans.

Pensionsndmndens verksamhet regleras

av bestdmmelser i forordningen om pensi-

on fdr arbetstagare (APF) och av pensions-

ndmndens arbetsordning som faststills av

social- och hdlsovArdsministeriet.

PensionsnAmnden bestAr av en ordforande

med uppdraget som huvudsyssla, 23

egentliga medlemmar och deras 20 per-

sonliga ersdttare. Medlemmarna har upp-

draget som bisyssla och utses f6r tre Ar i

sdnder. Vid Arets slut hade pensionsndmn-

dens kansli 26 heltidsansttillda tjdnstemdn.

Besvdren behandlades liksom tidigare av

fyra divisioner med sex medlemmar ivarje
division. Divisionerna sammantrddde 1 79

gAnger och avgjorde mellan 15 och 60

besvdr per sammantrdde.

PensionsnAmnden sammantrddde inte i

plenum fdr att behandla besvdrsdrenden

u nder verksamhetsAret. F6rvaltningsdivi-

sionen som behandlar pensionsnAmndens

forvaltningsdrenden sammantrddde nio

gAnger.

Antalet besviir och beslut

Pensionsndmnden tog emot 4 966 besvdr

under verksamhetsAret, vilket dr 550 bes-

vdr fdrre eller 10 procent mindre dn Aret

innan. I slutet av Aret var 1 44l drenden

anhdngiga, vilket dr 146 fler dn Aret innan.

Pensionsndmnden fattade beslut i 4 885

drenden, vilket dr 1 728 besvdr mindre dn

foregAende Ar. Av besluten giillde 3 151

eller 65 procent bedomningen av arbetsfor-

mAgan. Deras andel hade minskat med 7

procent ijdmf6relse med foregAende Ar.

Sammanlagl2 269 beslut gdllde invalid-

pension och BB2 beslut individuellf6rtids-
pension.

Besvdr och avgdranden

1 000 st

1992 1993 1994 1995 1996

! evsoran- l--l Besvdr
den

Avgoranden om
bedomningen av
arbetsfdrmAgan

1000 st

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Over- Avslag
kla-
gande:

Bifall Aterforvisades
eller awisades
utan pr6vning

Egentlig
invalid-
pension

lndividuell
fortids-
pension
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I 6ver hdlften av besluten gdllde drendet
pension enligt lagen om pension for arbets-

tagare. 30 procent av drendena gdllde

pension enligt lagen om pension fdr lant-

bruksforetagare eller lagen om pension for

fdretagare. 3 procent av besluten gdllde

avtrddelsessystemen for lantbruksfdretaga-

re. Den minsta andelen, knappt 1 procent,

giillde pensioner enligt sjdmanspensionsla-
gen och lagen om pension f6r vissa konst-

ndrer och redaktorer i arbetsfdrhAllande.

Andringar av
pensionsanstalternas beslut

I 8,0 procent av de behandlade besvdren

dndrade pensionsndmnden beslutet till den

dndringssdkandes formAn. Andelen dr

ldgre dn foregAende Ar och den visar hela

verkan av det eff ektiverade sjdlvrdttelsef or-

farandet som inf6rdes 1995. Andelen dren-

den som Aterfdrvisades till pensionsanstal-

terna for ny behandling var 5,8 procent. Av

de drenden som gdllde bedomning av

arbetsformAgan dndrades 7,4 procent och

Aterf6rvisad es 4,2 procent.

Handldggningstider

Den genomsnittliga handldggningstiden var

3,5 mAnader. For drenden som gtillde be-

domning av arbetsformAgan var den

genomsnittliga handlAggningstiden 3,2

mAnader.

Helsingfors den 6 februari 1997

Timo Havu

Ordf6rande

Pirjo Akesson

Kanslichef



Pensionsnimnden 1995 - 1997

Presidiet

Vicehdradshovding Timo Havu, ordforande
Bitr. avdelningschef, regeringsrAdet Tuulikki Haikarainen, vice ordforande
RegeringsrAdet Veikko Liuksia, vice ordforande
Vicehiiradshovding Heikki T. Hdmdldinen, vice ordfdrande

Sakkunnigmedlemmar Suppleanter

ByrAchef lrmeli Backstrom,'t.o.m. 1.9.1 996
Jur.kand. Jukka Laukkanen, fr.o.m. 2.9.1996
Fil.kand. Heikki Peltola
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Docent llkka Torstila
Specialistldkaren i inre medicin Raine Jussila

FormAnschef Seppo Virtanen

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

Representanter f<ir arbetsgivarna

Vicehdradshovding Markus Aimata
Jur.kand. Johan Astrom
Direktor Markku Koponen
Vicehiiradshdvding Mikko Nyyss6ki

Representanter f<ir arbetstagarna

L6nesekreterare Veikko Ahvonen
KollektivavtalsseKeterare Seppo Juutilainen

. Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen
Socialsekretare Veikko Simpanen

Representanter f6r lantbruksf tiretagarna

Agronom Helinti Suominen, t.o.m. 20.6.1 996
Vicehtiradshdvding Risto Airikkala,
fr.o.m. 29.7.1996
Ekonom Sirpa-Liisa Venesjiirvi,
fr.o.m. 16.12.1996
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtamiiki

Fil.kand. Pekka Piispanen
Vicehdradshovding Hannu Rautiainen
Vicehiiradshdvding Riitta Wiirn
Jur.kand. Timo Hdykinpuro

Socialsekreterare Markku Toropainen
Jurist Janne Metsamaki
Arbetsloshetskassedirektor Seppo Niininen
Jurist Markku Kojo

Agronom Jukka-Pekka Kataja,
t.o.m. 15.12.1996

Agrolog Johannes ljas

Representanter ltir ftrretagarna

Organisationsdirektdr Matti Rdisdnen
Vicehdradshovding Risto Tuominen

Viceheiradshovding Risto Airikkala,
fr.o.m. 16.12.1996
Agrolog Tage Ginstr6m
Viceh:iradshdvding Risto Airikkala,
t.o.m.28.7.1996
Agr. o. forstmag. Risto Artjoki, fr.o.m. 29.7.1996
Agronom Bjarne Westerlund

Vice verkstdllande direktor Tauno Jalonen
Jurist Pirjo Koivisto
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Pensionsskyddscentralens pu bl i kationer

Forskningsrapporter

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo, Jusst Yhdenmukaistuva vai erilaistuva sosiaaliturva?

Sosiaaliturvan muotoutuminen Alankomalssa, Ranskassa ja Tanskassa.
(Enhetligt eller olikartat socialt trygghetssystem? Utvecklingen av den sociala tryggheten i

Nederldnderna, Frankrike och Danmark)
Eliketurvakeskus. Tutkimuksia 1996:1 . Helginki 1996

Niemeld, Heikki - Saari, Juho - Salminen, Karl; Sosiaalipolitiikan teoreettisia liht6kohtia.
Sosiaalitaloudellinen ndk6kulma.
(Teoretiska utgAngspunkter for socialpolitiken. Ur ett socioekonomiskt perspektiv)

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1996:2. Helsinki 1996

Meddelanden

Forss, Simo - Karisalmi, Seppo: Ndkokohtia tydssiipysymisen problematiikasta.

Yritykseen, tydhon ja yksil66n liittyvien tekij6iden yhteyksisti tydssdipysymiseen.
(Synpunkter pA fdrvdrvsaktivas motivation att bli kvar i arbetslivet. Faktorer i arbetsmiljon och

individuella faktorer som inverkar pA motivationen att bli kvar i arbetslivet).
Eldketurvakeskus. Raportteja 1 996:2
Tuominen, Eila: Epdlyypillinen tyd ja tydeldkevakuutus.
Epdtyypillinen tyo viimeaikaisten tutkimusten ja eldketurvan karttumista koskevien sddnndsten valossa.
(Atypiska jobb och arbetspensionsfdrsdkringen. De atypiska jobben belysta av den senaste forskningen

och hur de ber6rs av bestimmelserna om pensionsskyddet).
Eldketurvakeskus. Raportteja 1 996:3
Laesvuori, Arto - Tuominen, Eila: Tyoeltlkevakuutuksen ulkopuolelle jiidvd palkkatyd. Tutkimus TEL:n
ja julkisen sektorin eldkelakien ulkopuolelle jddvien tydsuhteiden yleisyydestd ja palkkojen mddrdstd.
(Avl6nat arbete som inte omfattas av arbetspensionsfdrsdkringen. Undersdkning av hur vanliga

anstdllningsfdrhdllanden dr som inte omfattas av APL och pensionslagarna f6r den offentliga
sektorn och l6nenivAn).
Eldketurvakeskus. Raportteja 1 996:4

Paoers

Takala, Mervi: Ty6ssii ja eldkkeellEi. Alustavia tietoja osa-aikaeldketutkimuksesta.
(Delrapport f rAn deltidspensionsundersdkningen)
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:6
Hyrkkdnen, Raili: Mikd pitdi yritttijdn tyossd? Yrittdjien ty6ssd pysymisen ja eldkkeelle siirtymisen tarkastelua
(Varfor fortsdtter f6retagaren arbeta? Undersdkning av foretagares tid i arbetslivet och pensioneringen)

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:7
Lundqvist, Bo: Tyottomyys ja tydeldke. (Arbetslosheten och arbetspensionen)
ElAketurvakeskus. Monisteita 1 996:B
Nissinen, Kaija-Liisa: Tiedon hakijat online-tietokantojen peruskdyttEijind.

(De som mest soker information i online-databaserna)
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:9
Nyman, Heidi - Gould, Raija:Tyokyvyttdmyyseldkkeiden hylkdykset vuosina 1990 - 1995.

(Avslag pA invalidpensionsans6kningar Aren 1 990-1 995).
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 0
Korpela, Timo - Klaavo, Tapio - Lundqvist, Bo: Ty6eldkemenot vuosina 1995 - 2040.
(Arbetspensionsutgifterna Aren 1 995-2040)
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996: 1 1

Takala, Merui: Part-time pension as an incentive to longer participation in the labour market.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996: 1 2

Forss, Simo - Karisalmi, Seppo: Tyossdpysymisprojekti. Tutkimus ikddntyvien tyosuhteessa olevien

tyossdpysymisen problematiikasta. (Projektet: Kvar i arbetet. Undersokning av problematiken om
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dldre anstdlldas motivation att fortsdtta arbeta fram till Alderspensionen).
Eldiketurvakeskus. Monisteita 1 996: 1 3
Nyman, Heidi - Gould, Raija: Disability pension refusals over the years 1990 - 1995.
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:14
Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo, Jussi: Modernisaatio Euroopan reuna-alueilla. Tausta-aineistoa
Espanjan ja Suomen taloudellisista ja sosiaalisista rakenteista maiden sosiaaliturvan vertailua varten.
(Moderniseringen i Europas randomrAden. Bakgrundsmaterial om de socioekonomiska strukturerna i Spanien
och Finland for en jdmforande studie av det sociala trygghetssystemet)
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 5
Hdrkonen, Katja - Lampsijdrui, Asko:TEl-maksuhalukkuus vuonna 2010.
(Beredvilligheten att erl€igga APL-avgifter Ar 2010)
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 6

6versikter

Laatu nen, Reijo: Kalsaus vuoden 1 995 eldketurvaan. (Pensionsskyddet 1 995)
Hietaniemi, Marjukka - Seppdld, Marja-Leena: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen
(Pensions- och ovrig socialf6rsdkring)
Laatunen, Reijo: Vuoden 1996 eldkemenoennuste (Pensionsutgiftsprognos for 1996)
Laitinen, Sinikka: Eldketurva muissa maissa (Pensionsskyddet i andra ldnder)
Hietaniemi, Marjukka (toim.): Tydeldkkeen laskentaopas (Handbok fdr berdkning av
arbetspensionen)
Saarnio, Leena: Eleikejdrjestelmid koskevat kansainvdliset tilastojulkaisut
(l nternationell statistik 6ver pensionssystemen)

Statistik

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd (MAnadsoversikt)
Neljdnnesvuositilasto (Kvartalsoversikt)
Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat lja ll (Arsoversikt I och ll)
Yritysten tydeldkemaksut (F6retagens arbetspensionspremier)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista (yhteistydnd Kelan kanssa) Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
Statistical Yearbook of Pensioners in Finland (i samarbete med FPA)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain (yhteistyond Kelan kanssa)
(Kommunsvis statistik 6ver pensionstagarna, i samarbete med FPA)
Taskuti lasto/Fickstatisti k/Pocket statistics

Brogchyrer

Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension
Yritt€ijtin eldke/Fdretagarens pension
Miten jdrjestdn tyontekijoilleni lakisddteisen eldkevakuutuksen?/Hur man ordnar lagstadgad
arbetspensionsfdrsdkring fdr sina anstdllda (+ engelska)
Eldketurvakeskuksen ohjeet yrittEijtin tyotulosta/Pensionsskyddscentralens anvisningar fdr faststdllande
av fdretagares arbetsinkomst
Eldketu rvakeskus kou luttaa (Pensionsskyddscentralen utbildar)
Tyokomennus ul komaille/Utsdnd utomlands
Takaisin Suomeen - viimeistddn elEikeirissd?/Tillbaka till Finland - senast i pensionsAldern?
Ty6 kunnosta kiinni/Frisk pA jobbet

Tidningar

Tyoelrike 1 - 5
Arbetspension 1 - 2
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Arbetspensionslagarna 1 996

Lag om dndring av sjdlvstyrelselagen for Aland (520/96)
Landskapet Aterfict< lagstiftningen betrdffande pensionsskyddet for dess personal i

anstdllningsforhAllande, som hdgsta domstolen ansAg dverfdrd pA staten dA den nya
sjdlvstyrelselagen trddde i kraft 1 .1 .1 993. Personer som anstdllts efter 1 . 1 .1 994 av
privata av landskapet underst6dda anstalter, som erbjuder socialtjdnster At kommuner och
samkommuner, omfattas av APL. Tidigare anstdllda omfattas av landskapets
pensionssystem.
Lagen trddde i kraft 1 .1.1997.
PSC:s cirkuldrA 25196 och A27196

Lag om dndring av lagen om pension for arbetstagare (1167/96)
Lag om dndring av ikrafttrddelsestadgandet f6r lagen om dndring av lagen om
pension for arbetstagare (1 1 68/96)
Lag om dndring av sjdmanspensionslagen (1169/96)
Lag om dndring av ikrafttrddelsestadgandet f6r lagen om iindring av sjomanspensions-
lagen (1170/96)
Lag om dndring av 1 $ lagen om pension for vissa konstnirer och redaktorer i arbets-
forhAllande (1171/96)
Lag om dindring av 7 $ lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden
(1172t96)
Lag om #indring av 8 k $ lagen om pension f6r lantbruksfdretagare (1173/96)
Lag om dndring av 7 a $ lagen om pension for fdretagare (1174196)

Lag om indring av 10 a $ lagen om statens pensioner (1175/96)
Lag om dndring av ikratttrddelsestadgandet f6r lagen om dndring av statens pensioner
(1176/e6)
Arbetspensionstillagget minskades till 80 % av det tidigare. Berdkningsregeln fdr
pensionsl6nen dndrades. Utredningstiden fdr anstillningsuppgifter dndrades frAn
10 till 5 Ar. Arbetspensionssystemet gavs rdtt att overlAta overvakningsuppgifter till
skattemyndigheterna. KoPL blev primir arbbtspensionslag for upptrddande konstndrer
pA fartyg. PSC:s kompetens i internationella drenden faststdlldes. Ddrtill gjordes
nAgra tekniska dndringar.
Lagarna trddde i kraft 1.1 .1997
PSC:s cirkuldr A 43i96, A 49/96, A2197 och A4197

Lagen om dndring av 5 och 8 $ lagen om statens pensioner (1180/96)
Specialofficers- och militdrpastortjdnst blev soldatpensionsberdttigande
Lagen trddde ikraft 1.1.1997.
PSC:s cirkuldr ABl97

Lag om dndring av lagen om pension fdr arbetstagare (1293/96)
Lag om dndring av lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhAllanden
(12e4te6)
Lag om dndring av 3 a $ sjomanspensionslagen (1295/96)
Lag om dndring av 79 $ lagen om fdrsdkringskassor (1296/96)
Lag om dndring av 43 $ lagen om pensionsstiftelser (1297196)
Andringarna fdranleddes av dndringar i lagen om forsdkringsbolag. Solvensbestdm-
melserna fdr pensionsanstalterna f6rnyades.
Lagarna trddde i kraft 1.1.'1997. Andringen angAende definitionen av ansvarsskulden
trddde i kraft 31.12.1996.
PSC:s cirkuldr A 51/96 och A 1/97
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Pensionsskyddscentralens reg ister

Anvdndning

Registren behovs for administrationen av arbetspensionsskyddet
och vid samarbetet med de dvriga pensionssystemen.

Registren och
registeransvariga

Personregistret: Laila Jokinen
Anstdllningsf6rhAllanderegistret: Arja Laakso
Pensionsanordningsregistret: Riitta Rahikainen
Handldggningsregistret: Anneli Pohjola
Pensionsregistret: Anneli Pohjola

Uppgiftskategorier

Personuppgifter (personregistret)

Uppgifter om ftirvdrvsarbete (anstdllningsfdrhAllanderegistret)
APL-, SjPL-, KAPL- och KoPl-anstdllningar
LFoPL- och FoPl-verksamhet
befrielse frAn skyldigheten att teckna foretagarfdrsdkring
arbetspensionstilldggsdagar
StPL-, KTAPL- och KyPl-anstdllningar
anstdllningar pA Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
ATP-podng i Sverige
anhdngiga utredningar

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

Uppgifter om pensionsanordnin gar (pensionsanordningsregistret)
arbetsgivarnas APL-pensionsanordningar

Uppgifter om anhdngiga drenden (handkiggningsregistret)
anhdngiga pensionsansokningar
uppgifter om bilagor till pensionsansokningarna
besvdr och beslut i besvdr som dr anhdngiga hos pensionsndmnden
och f6rsdkringsdomstolen
forhandsanmdlningar om och kvittningar av invalidpension och
individuell fortidspension
uppgifter om ersdttningar enligt olyckfallsf6rsdkrings-, traf ikf6rsdk-
rings- och militdrskadelagen
uppgifter om primdrtid vid dagperining enligt sjukf6rsaikrin gslagen
uppgifter om drenden som dr under utredning i Pensionsskydds-
centralen
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Pensionsskyddscentralens organ isation

JURIDISKA AVDELNINGEN
Pentti Koivistoinen

Verkstdllande direktdr

MattiUimonen

nAocvt tt t tcs- ocH OvTRvRxNINGSAVD
Leena Lietsala

Vice VD

Seppo Pietildiinen

PENSIO ND
BEREDNI

Vuonokari

PI.ANERINGS- OCH
KALKYLAVDELNINGEN

Martti Hdnnikdinen

STATISTIKAVDELNINGEN
Antero Ahonen

Planeringsdirektdr

Markku Hdhninen

FORSKN I NGSAVDELN INGEN
Mikael Forss

ADM I N ISTRATIVA AVDELN I NGEN
Anu Ronkainen

DATAFORVALTN I N GSAVD E LN I N G E N
Riitta Lindstr6m

Direkt6r

KariNieminen
DATASERVIC EAVDELN I NGEN

Heikki Poukka

SYSTEM UTVECKLINGSEN H ETEN
KariNieminen

PERSONAL OCH
UTBILDNINGSAVDELNI NGEN

Kausto

I N FORMATIONSAVDELN I NGEN
Pirkko JAiiskeldinen
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Arbetspensionssystemets organ isation

Social- och hdlsovArdsministeriet

$XT P E N S I ON SSKYD DSC E NTRALE N

//

Pensions-
forsdkrings-

bolagen

APL FoPL

Lantbruks-
fdretagarnas

pensionsanstalt

LFoPL

LEL
Arbets-

pensionskassan

KAPL

Pensions-
kassorna

APL FoPL

Pensions-
stiftelserna

APL

Pensions-
kassan

f6r utovande
konstndrer

KoPL

Sjdmans-
pensionskassan

sjPL

Statskontoret

StPL

Kommunernas
pensions-
fdrsdkring

KTAPL

Ovriga

KyPL, Finlands
Banks pensions-

stadga, FPA
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Pensionsanstalternas verksamhet 1996

Pensionsanstalter

Fdrsdkrade.
Pensioner

31.12

31.12

31.12

APL

58

1 000 000

580 200

KAPL

1

1 40 000

152700

KoPL

1

12 000

600

sjPL

1

10 000

8 200

F6PL

11

1 50 000

84 000

LFoPL

1

1 30 000

231 600

Totalt

62

1 350 000
1 057 300

Nybeviljade pensioner 53 080 13 010 120 580 7 190 13 660 87 630

Premieinkomst*

Pensionsutgift

Ansvarsskuld*

milj.mk

milj.mk

31.12. milj.mk

27 600

23 080
170 470

1 630

3 290

16 470

90

12

360

290

390

1 770

2 060

2785
1 070

760

2645
130

32 430

32210
190 260

Medelpension 31.12. mk/mAn

Medelpension,nyapensioner mk/mAn

.enligt uppskattning

3 340

3 675

1 799
2 115

1 731

1 BBB

3 946

4 613

2763
2 981

955
1 292

2 553

3 020

Antal pensioner i slutet av december

1 992 1 993 1 994 1 995 1 996

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsl6shetspensioner
Deltidspensioner

Familjepensioner

Totalt

512 000
230 000

41 900
281

1 85 000

969 000

s30 000

232000
41 100

328
1 92 000

996 000

548 000

234 000

41 300
1 280

1 98 000

1 022 000

565 000

233 000

37 500

1 916
204 000

1 042 000

580 000

226 000
40 000

2 350
2'10 000

1 057 000

Andrin r i antalet pensioner, 1 000 st

invalidpensioner arbetsloshetspensioner 6lderspensioner familjepensioner totalt

Pensioner 31 .12.1 995

Nybeviljade

Andrade till Alderspension

Avslutade

Pensioner 31 .12.1996

233
20

-21

-6
226

37

11

-7
-1
40

565 204
14

1 042
5712

29

26 -8
210

-42
1 057580

Pensionsutgiften, mi Ij.mk

1 992 1 993 1 994 1 995 1 996

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsl6shetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Sammanlagt

12 960

B 3BO

1 700

11

3 320

26 370

13 450

8 760

1 720
13

3 460

27 800

14 680

I 010

1 780

36
3 580

29 090

15 780

9 280

1 790

64

3740
30 660

16 940

I 440

1 840

84

3 910

32210

@

I alla siffror ingAr ocksi registrerat tilldiggspensionsskydd
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