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Verkstel lande d i rektiirens
iiversikt

Matti Uimonen

Abetspensionsskyddet 61 1998

Vid 6rets slut utbetalades sam-

manlagt 1086 000 arbetspensio-
ner inom den privata sektorn. Be-

loppet av de utbetalade pensio-

nerna uppgick till 35,0 miljarder
mark. Det var !,4 miljarder mark
mera dn 6ret innan, vilket innebar
en realcjkning pA 2,9 procent.

lnom den offentliga seKorn var

arbetspensionsutgiften 23,0 mil-
jarder mark. I Finland betalades
5r 1998 sammanlagt 58,0 miljar-

der mark i arbetspensioner, dvs.

2,3 miljarder mer dn 6ret innan.
Den privata sektorns premiein-

komst uppgick till 38,1 miljarder
mark. Premieinkomsten okade
med 4,5 miljarder mark frSn 6ret

innan. Centralkassan for arbets-
lcishetskassorna betalade 3,0
m iljarder mark fcir arbetspensions-

tilldggen och staten betalade 2,4
miljarder mark till foretagarpen-

sionerna. Fonderna, dvs. ansvars-

skulden, uppgick vid 6rets slut
till 218 miljarder mark, vilket var
ca 15 miljarder mark mer dn

6ret innan.

Ndr man betraktar siffrorna
ovan kan man ldtt inbilla sig att
det vad gdller pensionsfr6gorna

dr frid p6 jorden och bland pensio-

ndrerna. Den offentliga debatten

och speciellt tidningarnas ins6n-

darspalter fcirmedlar dock en helt

annorlunda bild. Om man drama-

tiserar lite kan man sdga att en

s6 stor skara missnojda pensio-

ndrer s6llan om n6gonsin har

setts i offentligheten.
Givetvis har riksdagsvalet vdr-

en 1999 gett upphov till debatt
om pensionerna, och det ska det
gora, utan forbeh6ll. Emellertid
verkar det som om pensiondrer-

nas missncije tydligt hdrror fr6n

tv5 betydelseful la pensionspoli-

tiska kisningar - det brutna index-

et och de dndringar som geller

folkpensionens basdel.
lndex dr obestridligen en av de

stora fr6gorna inom pensions-

skyddet. Om indexskydd saknas,
eller dven om det dr beroende av
provning, kan pensiondrerna ham-

na i en olidlig situation. P6 detta

finns det rivertygande exempel i

dagens Europa och t.o.m. i Fin-

l, Cen slorss kyddscentralen
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land under detta sekel. A andra

sidan kan en alltfor effektiv index-

bindning som knutits till lagen bli

overdimensionerad med tanke pA

kostnaderna fcir pensionsskyddet

och forr eller senare leda till upp-

ror bland den fcirvdrvsaktiva gene-

rationen.

Ett gott, h6llbart och skdligt

indexskydd ligger n5gonstans mitt
emellan. Arbetspensionerna kncjts

ursprungligen till loneindex. Den

ideologiska grunden for detta kan

gott fdrsvaras. En pension som

bestdmts enligt lonen fordndras

enligt loneniv6n ocks6 ndr den

betalas ut. Valet av index pdrverka-

des ocks6 av att arbetspensioner-

nas ursprungliga niv6 var mycket

anspr6kslris. Ddrfor ansSgs ett
dylikt - kanske rentav overbeto-

nat - indexskydd vara berdttigat.

P5 1970-talet blev de problem

som lcineindexbindningen medforde

allt synligare i'frflga om pensions-

skyddet. Ett Srundligt kommitt6-

arbete ledde till att man beslot

att ta i bruk ett index som med

Sren fick heta APl-index. Denna

Sndring ledde till att s6vdl pensio-

nerna som de tidigare 6rens for-

vdrvsinkomster vid beviljandet av

pension justerades med ett index

som rdknades s6 att den 6rliga

fordndringen av levnadskostnader-

na respektive kineinkomsterna

beaktades till hdlften var.

Det nya indexsystemet infcirdes

L977 .dvergSngen till det nya in-

dexet var en s6 nyttig l6xa for mdn-

ga indexdebattorer, att den 6r vdrd

att 6terkallas i minnet. Det fanns

Offentliga sektorn FPA-pensioner

7997

berdkningar, som

$orts p6 fullt allvar

och enligt bdsta vetan-

de, borde ha uppn6tt forst
p5 2010-talet.

Det rddde kris och stor oro

ocks6 for pensionssystemets

framtid. Man m6ste finna losning-

ar som omedelbart skulle minska

trycket pA hcijda pensionskostna-

der och dessutom p5 lSng sikt
avsevdrt fordroja cikningen av

pensionsutgiften.

Arbetsmarknadsorganisationerna

och representanter fcir arbetspen-

sionssystemet kom til lsammans

fram till ett forslag om en omfat-

tande lagreform, som ndr den

sedan trddde i kraft ledde till det
nuvarande indexsystemet och en

betydande nedskdrning av nivdn

p5 invalidpensioner som skulle

beviljas i framtiden.

Alderspension6rerna dr ocksd

fortfarande upprorda over de

undantagsarrangemang som drab-

bade indexskyddet under fcirsta

hdlften av 1990-talet. Minnet av

dessa undantags6tgdrder, som
genomfcirdes under de

kdrvaste

Pensionsutgliften

Mrd.mk

Privata seKorn

r f:,tifl

flera faktorer som l5g bakom cjver-

g6ngen till det nya indexsystemet,

men en mycket central avsikt var

att spara in pii framtida pensions-

kostnader. Vad som emellertid
skedde var att det nya blandin-

dexet under sitt forsta 6r htijde
pensionerna mer dn det gamla

lcineindexet hade $ort. Realloner-

na hade minskat 6ret innan. I

den offentliga debatten idag ver-

kar inte heller n6gon komma ih6g

att indexvapnet kan vara ett tve-

eggat sverd.

Vi dvergick till det nya system-

et med tv6 index vid ing6ngen av

61 1996. I borjan av decenniet

hade vdu samhdllsekonomi stort-
at i en depression av oskSdade

mStt och de sociala utgifternas

gndel av nationalprodukten

rusade i hojden och steg

inom loppet av tv6 5r till
s6dana siffror som

den enligt alla

tidigare



depressions6ren, dr sdkert inte

angendmt. Man f6r dock hoppas

att detta minne bleknar och ger

rum 5t en lugnare betraktelse av

indexfr6gan. Man kan anta att en

annan syn p6 saken dfr skulle vin-

na terrang, dvs. insikten att v6rt
indexsystem trots allt behandlar
olika grupper av pensiondrer gan-

ska lika och utgor en viktig lSnk i

den kedja som sakrar en stark

framtid for arbetspensionsskyddet.
Folkpensionens basdel dr det

inte lika latt att uttala sig om som

indexfr6gan ndr man ser p6 saken
frSn Pensionsskyddscentralens

horisont.

Med tanke p5 pensionspoliti-

kens linje 96r det bra att motivera
forlangningen av folkpensionens

rutschbana, langs vilken folkpen-

sionen Sker ner ndr arbetspensio-
nen ger upp, s6 att banan nu nAr

dnda ner till golvet. Det innebdr

alltsd att folkpensionens basdel

uteblir ndr arbetspensionen upp-

gAr till ca 5 5OO mark i m6naden.

A andra sidan m5ste man konsta-

tera att samarbetet mellan folk-

Pensionsutgliftens och de totala
socialutglifternas andel av
bruttonationalprodukten

dn om pensionsskyddets niv6.

Dessutom dr dndringar i den ena

eller den andra riktningen tekniskt
ytterst arbetsamma att genomfora.

Ddrfor vore det onskvdrt att bas-

delsfr6gan inte togs upp i sin hel-

het igen. En annan sak dr att en

del av de pensionstagare som
redan var pensionerade ndr man

borlade skdra i basdelen nu fcjr

andra g6ngen frSntas ett belopp

motsvarande basdelen. Till den

delen dr det svdrt att finna hAll-

bara argument for losningarna.

U r Pensionsskyddscentralens

synvinkel var 5r l-998 ett 6r fyllt
av arbete. Jag vill framfora mitt var-

ma tack till Pensionsskyddscent-

ralens samarbetspartners, kun-

derna och medlemmarna i forvalt-

ningsorganen frjr det goda samar-

betet under det 6r som gAtt. Mina

medarbetare vill jag tacka for ett
framg6ngsri kt arbets€rr.

Matti Uimonen
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pensionssystemet och arbetspen-

sionssystemet ifr6ga om pensions-

beslut lopte smidigt och klander-

fritt och att det 6tminstone ur ar-

betspensionssystemets synvinkel

inte uppstod n6gon skada av

att ansokningarna behandlades
parallellt.

Den pensionspolitiska linjen

har dock dragits. PA lAng sikt ar

det mera fr6ga om arbetsfordel-

ningen mellan pensionssystemen
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Ar 1998 var Pen-

sionsskyddscentra-

lens 38 verksam-

hetsSr och det fors-

ta 6ret av styrelsens

tre6riga mandat-

period. Styrelsen

sammantrddde 13

96nger.
Pensionsskydds-

centralens lopande

verksamhet best6r

av serviceuppgifter

inom arbetspen-

sionssystemet. Pen-

sionsskyddscentra-

len skoter arbets-
pensionssystemets
gemensamma infor-

Pensionsskyddscentralens styrelse vid sammantedet 3.3.7999. Sittande frdn vdns-

ter Kaija Kallinen, styrelsens ordforande Kari Puro och Kaarina Knuuti. Stdende frAn

viinster Aarne Lehkonen, Paavo Pitkenen, Veikko Simpanen, Risto Suominen, Mark-

ku Sorvari, Jussi Kallio, Seppo Mattila, Markku Koponen, Pensionsskyddscentralens

VD Matti Uimonen och Folke Bergstrom. Pe bilden saknas Lasse Laatunen.

het av aldrig tidiga-

re skSdad omfatt-

ning, kan man inte

dnnu med sdker-

het veta om syste-

men kommer att
fungera helt st<ir-

ningsfritt.

Pensions-

skyddscentralen

har uppgjort en all-

mdn plan for over-

g6ngen till euro.

Enligt den samar-

betar man med

pensionsanstalter-

na. Arbetspensions-

anstalterna tar eu-

ronibrukianmdl-
mationslogistik och dvervaknings-

uppgifter med anknytning till
tryggandet av de fcjrsdkrades pen-

sionsskydd. Pensionsskyddscent-

ralen fordelar ocks6 de gemen-

samma kostnaderna mellan pen-

sionsanstalterna. Ti I I Pensions-

skyddscentralens <ivriga uppgifter

hrir utveckling och uppfciljning av

arbetspensionssystemet, styrni ng

av och utbildning for tilldmpning-

en av arbetspensionsbestdm-

melserna samt rSdgivning och

information.

Ett centralt nyckelomr6de inom

Pensionsskyddscentralens verk-

samhet var reformen av informa-

tionssystemen. I samband med

reformerna fordndras ftirmed I ing-

en av information mellan Pensions-

skyddscentralen och pensions-

anstalterna sA att alla de organi-

sationer som ing6r i Pensions-

skyddscentralens samarbetsndt-

verk samtidigt genomfor betydan-

de dndringar i sina egna informa-

tionssystem. De nya systemen fcir

handldggningen av pensionsanscik-

ningar och pensionsbeslut togs

framgdngsrikt i bruk i november.

Systemet fcjr anstdl lni ngsfdrhal-

landen och andra tilldmpningar

med anknytning till det tas i bruk i

oktober 1999. D5 kommer de

centrala i nformationssystemen

att vara i s6dant skick, att millen-

nieskiftet inte fororsakar problem.

Omarbetningen av ti I ldmpningarna

har framskridit enligt planerna.

Dessutom kommer alla andra in-

formationssystem att testas och

deras funktionsduglighet att sdk-

ras med tanke pd millennieskift-

et. Mycket Sterst6r ennu att gdra,

sdrskilt i frSga om testningen.

Eftersom det dr fr6ga om en hel-

ningstrafiken och pensionsbeslu-

ten samtidigt i bcirjan av 61 2OO2.

Pensionsskyddscentralens ekono-

mifcirvaltning har genomfcirt de

dndringar som infcirandet av eu-

ron vid detta skede foranleder.

Detaljplaneringen for basinforma-

tionssystemen och genomforan-

det av planerna inleds hosten

1999 ndr de arbeten som m6ste
goras fore millennieskiftet har

slutfcirts.

Forvaltni ngskostnaderna var

sammanlagt 163,9 miljoner mark.

Ddr ing6r ocks6 kostnaderna for
Pensionsndmnden. Okningen jdm-

fcirt med 6ret innan var 16 pro-

cent. Den foranleddes i synnerhet

av att ADB-kostnaderna steg fr6n

36,7 miljoner mark till 53,3 miljo-

ner mark. Betalda loner och lcinebi-

kostnader var 79,9 miljoner mark.

Kostnaden fcir pensionsord-



ningar frir arbetsgivare som fcir-

su mmat forsdkri ngsskyld isheten
uppgick under berdttelse6ret en-

dast till 0,6 miljoner mark. Gott-
gorelserna fcir forsummade premi-

er, 1,,1, miljoner mark. oversteg
redan detta belopp. Aret innan

orsakade fcirsummelser av forsdk-
ringsskyldigheten dnnu en kost-
nad pd 7,0 miljoner mark. Dessa

kostnader bdrs numera direkt av

pensionsanstalterna.

P6 anldggningstillgengarna
gordes avskrivningar p6 4,9 mil-
joner mark som maximiavskriv-
ningar enligt lagen om beskatt-
ning av inkomst av ndringsverk-

samhet. Mindre anskaffningar
under 10.OOO mark bokfordes
som kostnader.

Utgifterna fcir Pensionsskydds-

centralens verksamhet tacktes i

huvudsak med kostnadsandelar
fr6n pensionsanstalterna , L75,9
miljoner mark. Av beloppet anvdn-

des 158,7 miljoner mark till att
tdcka kostnaderna frir verksamhet-

en och den overskjutande delen

dverfordes till kontot for kostnads-
andelar for den ordinarie verksam-

heten som skall iiterbetalas.

PA grundval av det resultat
som det till Garantia civerforda

kred itfrjrsdkri ngsbest6ndet u ppvi-

sade 1997 6terbetalade Pensions-

Pensionsskyddscentralens
fiirvaltnin€skostnader

[rilj.mk

Loner och
arvoden

Lonebi ADB-
kostnader kostnader

Ovrigt

I 1ee8 7997

skyddscentralen 98,2 miljoner

mark till pensionsanstalterna.

Ocksd under berdttelseSret upp-

visade kred itfcirsdkri ngsbestAndet
positivt resultat. Det innebar att
Garantia vid Srsskiftet hade

27t,8 miljoner mark att 6terbe-

tala ti I I Pensionsskyddscentralen.

Det belopp som Garantia beta-

lat ti I I Pensionsskyddscentralen
p6 basis av resultatet er 1996
har inte Snnu Sterbordats till pen-

sionsanstalterna, utan medlen
har anvdnts till Pensionsskydds-

centralens ordinarie verksamhet.

Pd beloppet har rdknats en rdnta

som motsvarar berdkningsrentan

och som har debiterats fr5n den

ordinarie verksamheten och gott-

gjorts kreditforsdkri ngsverksam-

heten. Vid Srets slut uppgick den-

na post till 32,8 miljoner mark.

Kostnadsandel arna fcir kred itf<ir-

sdkringen som skulle Sterbetalas
till penslonsanstalterna uppgick

sil unda till sammanlagl 244,6
miljoner mark vid 6rsskiftet. Av

detta belopp kommer ca 190
miljoner mark att Aterbetalas till
pensionsanstalterna 6r 1999.

Pensionsskyddscentralens

andel av Octel Oy:s aktiekapital

sjonk fr6rn 15 till 13,7 procent till
ftiljd av att Omsesidiga fdrsdk-
ringsbolaget Pensions-Fennia

blev deldgare genom en riktad
emission.

Pensionsskyddscentralen be-

talade 1-,9 miljoner mark i direkta
skatter. For 61 1998 forbereder

man sig frir direkta skatter p6 1,0
miljoner mark.

Vid slutet av 61 1998 var an-

talet anstdllda p6 Pensions-

skyddscentralen 327 , vilket var

en person mera dn 6ret innan. I

siffran ing5r anstdllda som var pil

moderskapsledighet el ler andra

ledigheter. Lciner och arvoden till
representantska pet, styrelsen
och verkstdllande direktciren upp-

gick till 7.242.827 mark. ovriga
lcjner och arvoden uppgick till
54.581-.841 mark.

60



Resultatrekning

lntikter

Kostnadsandelar fr6n pensionsanstalterna
Gottgorelser p.g.a. fdrsummelse
Kostnader fcir pensionsordningar enligt 15 $ APL

Ovriga intdKer

Kostnader

Personalkostnader
Ovriga kostnader

Ansvarsfikdelnin$

lntdkter
Kostnader
Overforing till ndsta period

Finansiella intikter och kostnader

Rdnteintdkter
Rdntekostnader

Avskrivningar

Direkta skatter

Den ordinarie verksamhetens resultat

L58.724
L.L34

-588 546
6.545

165.815

-79.9L1
-84.A11 -t63.922

747.O97
1,.321
8.374 -6.993

5.371.
145.469

-75.857
-65.514 -L41,.37L

8.095.773
-8.095.403

-370

6.754
-1.851

7.742.1,25
-7.754.076

L1,.Agt

5.590
-4.O494.903

-4.923

-t.a73

1.54t

-s.001

-638

0o

lntfrkter

Kostnadsandelar fr6n pensionsanstalterna

Overskadeskydd
R6nteintdKer

Kostnader

Aterbdring av kostnadsandelar for kreditforsdkri ngen

Klarerin€ av iiverskottet

Betalningar fr6n Garantia
Aterbdri ng till pensionsanstalterna

Resultatet av skiitseln av bestindet

Beloppen i TOOO mark

1-47.706
L.7t2

9a.223
-94.223

L49.4a8

-1,49.4L8

-4.712
L62.378

L.834 L59.440

-!59.440

0o

P e n s io n s s kydd sce ntral e n 9
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Ovriga tillg&ngar

Materiella nyttigheter
Byggnader och konstruktioner
Aktier och andelar
Maskiner och inventarier
Ovriga materiella nyttigheter

Kassa och banKillgodohavanden

Fordringar

L6nefordringar
Resultatregleringar
Overskadeskydd fr6n Garantia

2]-.3L2
126.599

9.098
251,

58.676

7.236
5.313

271,.4O1

215.936

218.350
434.286

22.229
726.76t

9.160
282

30.588

1.566
7.474

!62.378

189.020

171-.298
360.318

ECet kapital

Aktiefond
Resultat fr6n tidigare rdkenskapsperioder
Rdkenskapsperiodens resultat

Frimmande kapital

L6ngfristigt
Aterb6ri ng av kostnadsandel ar fcjr kred itforsdkringen

Kortfristigt
Skulder till leverantcirer
Resultatregleringar
Utjdmn ingsandelar for ansvarsfrirdelningen
Aterbdring av kostnadsandelar fcir
den ordinarie verksamheten
Aterbdri ng av kostnadsande I a r for kred itfcirs6kri ngen

Beloppen i TOOO mark

94.827
0

.534
o
0

tt8

54.647

17.O89
15.801
3.181

35.034
190.000

118.534

3!5.752

717.L59

15.588
!4.O97
2.672

15.975
100.ooo

o 94.827

265.491
434.246 360.318

'lQ C e nsrorss kyd d s c e ntt a I e n
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Personalkostnader 1998 7997

Lriner och arvoden
Pensionskostnader
Ovriga lonebi kostnader
Naturaform6ner
Pensionsndmndens andel av personalkostnaderna

59.698
11,.257
8.956 79.977

7.612
7.547

56.928
70.892
8.037 75.857

L.61-0
7.562

Avskrivx*mgfer

Maximiavskrivningar enligt NSL har $orts
enligt avskrivningsplanen.

Mindre anskaffningar under 10.000 mk, sammanlagt
496.4L5 mk, har bokforts som kostnader.

Byggnader och

konstruktioner
Aktier och Maskiner och

andelar inventarier
Ovriga

materiella
nyttigheter

Ealq€e5rt virde 1.1.1SS8
Ot<ning

Minskning
Avskrivningar

ffiokfiirt v*rde 31.12.1998

22.228
76

1,26.761, 9.160
4.526

-688
-3.899
9.099

2a2

-L62
-992

27.372
-31

t26.599 257

Bokftirt viirde 1"1.1997
6rning
Minskning
Avskrivningar

Sokfdrt viirde 3L,12.1997

23.L65
LO7

L27.269
404

-9L2

8.837
4.447

-!92
-3.926
9.160

313

-7.O44 -31
22.22a L26.76t 282

P e n s i o n s s k y d d s c e n t r a t e n lf

Beloppen i 7OO0 mark
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BoKort vdrde

Byggnader och konstruktioner 21,.3!2
Aktier och andelar L26.599

Fe=rdrirug*n*,

L6nefordringar som forfaller om mer dn ett 5r L.044

€3€ieinneha"* 9***

Antal
Agarandel %
Andel rcister %

Bokfrirt vdrde
Eget kapital
Rdkenskapsperiodens resultat

Aktiefond 31-.t2.1998
Aktiefond 1.1.1998
Ot<ning

&ti*,rtrr*rilmtr1 ilil\ +q#B€==:-=<:rii-r?- i,,,, i.i:= !::++!t$*$mmmkyfl$s$le*B

Aterbdring 6r 1999
Aterbdring efter 61 1999

1,.236

TKP Tieto Oy F<irsdkringsaKie-
bolaget Garantia

1998

Beskattnings-
vdrde

95.511
139.594

330
22
33

2.272
28.977
8.919

BoKcirt vdrde

22.228
L26.761,

L997

Beskattnings-
vdrde

93.874
136.999

28.800
48
48

118.534
278.599

to.872

Octel Oy

15.000
73,7
1,3,7

3.000
2t.232

L.1.4t

Av 6terbdringen av kostnadsandelarna fcjr kreditforsdkringen har till den ordinarie verksamheten anvdnts
32.846.889,29 mk. Rdntan 1.772.397,O7 mk, som ing6r i beloppet, har bokfcirts som rdntekostnader for den
ordinarie verksamheten och som rdnteintdkter for det overforda kreditforsdkringsbest6ndet.

ji,r"lei 
"'.El

Skatteansvar 1.035

Helsingfors den 17 mars 1999

11_8.534

94.827
23.707

r-90.000
54.648

244.648

Markku Sorvari
Kaija Kallinen Jussi Kallio
Markku Koponen Lasse Laatunen
Seppo Mattila Paavo Pitkdnen

Risto Suominen

Matti Uimonen
Verkstdllande direktor

Kari Puro
Folke Bergstrom
Kaarina Knuuti
Aarne Lehkonen
Veikko Simpanen

Beloppen i TOOO mark
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Vi har granskat Pensionsskydds-

centralens bokforing, bokslut och

frirvaltn i ng for rdkenskapsdret

7.1-.-37.12.L998. Boksl utet som

avgetts av styrelsen och verkstdl-

lande direKciren omfattar verksam-

hetsberdttelsen, resu ltatrdkni ng-

en for den ordinarie verksamhet-

en och kreditforsdkringsverksam-

heten, balansrdkningen och noter

till bokslutet. Efter utford gransk-

ning avger vi vdrt utl6tande om

bokslutet och forvaltningen.

Revisorernas Ab - Ernst &

Young har under rdkenskapsSret

ombescirjt civervakn i ngsrevisionen

Revisorernas Ab - Ernst & Young

CGR-sammanslutning

Folke Tegengren, CGR

av Pensionsskyddscentralen. Vi

har tagit del av revisionsberdttels-

en av den 72.3.L999. Gransk-

ningen har utfcjrts i enlighet med

god revisionssed. Vi har granskat

bokforingen, redovisni ngsprinci per-

na och bokslutsinneh6llet dven-

som presentationen i s6dan om-

fattning att vi f6tt bekrSftelse p6

att bokslutet inte inneh6ller vd-

sentliga fel eller brister. Vid v6r

granskning av forvaltningen har vi

tagit stdllning till huruvida styrel-

sens medlemmar och verkstdllan-

de direktoren handlat i enlighet

med det med stod av lagen om

Helsingfors den 7 april 1-999

Arthur Andersen Oy

CGR-sammanslutning

Jaakko Pohtio, CGR

pension for arbetstagare utfdr-

dade reglementet for Pensions-

skyddscentralen.

Bokslutet dr uppgjort i enlighet

med bokforingslagen samt ovriga

bestdmmelser som reglerar upp-

g<irandet av ett bokslut. Bokslutet
ger en rdttvisande bild av resultat-

et av Pensionsskyddscentralens

verksamhet och dess ekonomiska

stdllning p5 det sdtt som avses i

bokforingslagen. Bokslutet kan

faststdllas och styrelsen och verk-

st6llande direktoren kan beviljas

ansvarsfrihet for den av oss
granskade rdkenskapsperioden.

Tilintarkastusrengas Oy

GRM-sammanslutning

Arto Kuusiola, CGR

P e n s io n s s ky d d s c e nt r a te n l!
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Kanslichef Markku Lehto,
ordfcirande
Arbetsmarknadsdirekt<ir Teuvo Metsiipelto,
vice ordfcirande

#+rg:*=+*9srler iF*r =r*=€=giasrlr;r
Bergsr6det Jukka Hdrmdld, Enso Abp
Bergsr6det Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy

Verkstdllande direktcir Timo Fredrikson, A. Fredrikson Oy

Vice verkstdllande direktor Tapani Kahri, lndustrins och Arbets-
givarnas Centralforbund, t.o.m. 3.72.799A
Direktrir Seppo Riski, lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfrir-
bund, fr.o.m. 3.12.1998
Verkstdl lande d ireKcir Markus Ti itola, Landsbygdens
Arbetsgivareforbund

Direktor Harri Koulumies, Servicearbetsgivarna
Direktor Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna

#eprrw.*rwmd;xrpd'*c' i*r *r**a:s rag:-::';=
Direktor Pekka Ahmavaara. Finlands Fackfrirbunds
Centralorgan isation FFC

O rdfcirande Jarmo L6hteenm dki, Pappersfdrbu ndet

Ordfcirande Timo Vall ittu, Kemifacket

Forvaltningssekreterare Marja Puuska, Handelsbranschens
Fackfrirbund

Ekonom Mikko Tuominen, Finlands Sjomans-Union

Ordforande Esa Swanljung, Tjdnstemannacentralorganisationen
FTFC

Ordforande Mikko Viitasalo, Akava

$il{ir,y.ilfd}ji{}rt€+ge9+:c' *d}r J*rmiC;r::E=i=r=:t=€ alru."1

ll direktionsordf<irande Hannu Aho,
Centralforbundet fcir lant- och skogsbruksproducenter MTK
Husmor Terttu Mielikdinen,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK
Riksdagsman Ola Rosendahl, Svenska Lantbruksprodu-
centernas Centralfcirbund SLC

#*6rru**r*rmfl-mrufel 5=r i*:**p€ar;.r;+
Verkstellande direktcir Matti Lepist<i, Viipurin Leipd Oy

Foretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

€=3r***mf ;rmf er" f#r p*+*$*r.q.n flmrsm'f*r"f lr{s*=i:=;5*+
Chefsmatemati ker Taisto Lass i la, Varma-Sam po

Verkstdllande direktcir Tom Liljestrom, Pensions-Tapiola
Verkstdl lande direktor Fol ke Lindstrom, Verdandi
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Verkstdllande direktor Keijo Piskonen, Eldkekassa Tapio

5 - 3;: lgil i:1i)6

Forvaltningsdirektrjr Kari T. Ahonen

Verkstdllande direktor Risto Suominen

Bergsr6det Jaakko lhamuotila, Fortum Abp
Styrelseordfcirande Heikki Pentti, Lemmink6inen Oy

Verkstdllande direktor Pekka Sairanen, Metsdpuu Oy

Direktrir Seppo Riski, lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfdr-
bund, t.o.m. 3.12.1998
Avdelningschef Risto Alanko, lndustrins och Arbetsgivarnas
Centralforbund, fr.o. m. 77.12.7998
Verkstdllande direktor Esko Murto, Huiskula Oy

Direktcir Eeva-Liisa I nkeroinen, Servicearbetsgivarna
Direktdr Kauko Rautiainen, Servicearbetsgivarna

Ordfdrande Kalevi Vanhala, Trd- och specialbranschernas
f<irbund

Ordforande Kauko Lehikoinen, Bil- och Transportbranschens
Arbetarfrirbund
Ordfdrande Jorma Kallio, Hotelli- ja Ravintolahenkilokunnan
Liitto HRHL

Se kretera re Eri k Li ndfors, Meta I I arbetarforbu ndet

Ordfdrande Ritva Savtschenko, Finlands Livsmedelsarbetare
forbund FLF

Generalsekreterare Seppo Juntti la, Tjdnstemannacentral-
organisationen FTFC

Verkstdllande direktor Markku von Hertzen, Finlands Ekonom-
f<irbund

Husmor Ritva Kautto, Centralf<irbundet fdr lant- och
skogsbruksproducenterna MTK

Jordbrukare Reino Parkko, Centralfcirbundet fdr lant- och
skogsbruksproducenterna MTK
Yrkesfiskare Heikki Salokangas, Finlands Yrkesfiskarforbund

Verkstiil lande d ireKcir Matti Peltol a, Maski nfciretagarnas forbu nd

Direktcir Tauno Jalonen, Foretagarna i Finland

Filosofie magister SGF Lasse Heinio, Pensions-Fennia
Vice verkstdl lande di rektrir Jaakko Tuomikoski, I lmarinen
Verkstdllande direktor Johan Dahlman, Alandia-bolagen

Verkstdllande direktor Kari Puustinen, Bensiinikauppiaitten
Eldkekassa

'l!, e e n s i o , s s k y d d s c e n t r a t e n
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Bankdirektcir Eero Tuomainen, Leonia Abp
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Generaldirektcir Jorma Rantanen, lnstitutet for arbetshygien
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Direktor Aila Lind, Rdttsskyddscentralen for hdlsov6rden

6verdirektor Hannu Uusitalo, Forskn ings- och utvecklingscent-
ralen for social- och hdlsov6rden STAKES
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Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

STYRELSEN 1998 - 2000
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Ordforande, verkstdllande direktor Kari Puro, llmarinen
Vice ordforande, regeringsrddet Markku Sorvari,
social- och hdlsov6rdsministeriet
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Direktor Lasse Laatunen, lndustrins och Arbetsgivarnas Central-

forbund
Direktor Markku Koponen, Servicearbetsgivarna
Viceh6radshovding Mauri Mor6n, Skogsindustrin, t.o.m.
1.10.1998, direktor Jussi Kallio, Metallindustrins central-
forbund MET, fr.o.m. 1.10.1998
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Socialpolitisk sekreterare Aarne Lehkonen, Finlands
Fackforbunds Centralorgan isation FFC

Socialpol itisk sekreterare Kaija Kal I inen, Finlands Fackfcirbunds
Centralorgan isation FFC

Socialsekretetare Veikko Simpanen, Tjdnstemannacentral-
organisationen FTFC

Personaldirektor Johan Weckstrom Helsingfors Telefon Abp, av-

lidit 9.8.1998, direktcjr Harri Mattila ABB Oy, fr.o.m.2.71..7998

Avdelningsdirektor Kaj Husman, lnstitutet fcir arbetshygien

Assessor Kaarina Buure-Hdgglund, Huvudstaben, t.o.m.
LL.2.799a, regeringsradet Anna-Riitta Wallin, justitieministeriet,

fr.o.m. 11.2.1998
Direktcir Aulikki Kananoja, Forsknings- och utvecklingscentralen
for social- och hdlsovdrrden STAKES
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Juris kandidat Johan Astrom, lndustrins och Arbetsgivarnas
Centralforbund
Juris kandidat Jukka Karhu, Servicearbetsgivarna
Direktor Jussi Kallio, Metallindustrins centralfcirbund MEI t.o.m
1.10.1998, vicehdradshcivding Hannu Rautiainen, lndustrins
och Arbetsgivarnas Centralforbund, fr.o.m. 1.10.L998

Jurist Janne Mets6mdki, Finlands Fackforbunds Central-

organisation FFC

Ekonom lsmo Luimula, Finlands Fackforbunds Central-

organisation FFC

Ordforande Matti Viljanen, lngenjorsforbundet

a.:t..a:aa:=.::....-.-::::: i:riti,, i.,liiiilrir'Nt.r

Avdelningsdirektor Keijo Hyvrinen, Centralforbundet fcir lant- och

skogsbruksproducenter MTK, t.o.m. i-.6.1998,
Direktor Kaarina Knuuti, Centralfdrbundet for lant- och skogs-
bruksproducenter MTK, fr.o.m. 1.6.1998
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Verkstdllande direktor Jussi Jdrventaus, Foretagarna i Finland,
t.o.m. 1.6. 1998, verkstiil lande direktor Risto Suom inen,
Fciretagarna i Finland, fr.o.m. 1.6.1998
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Verkstdllande direktor Paavo Pitkdnen, Varma-Sampo

Overldkare Seppo Mattila, Pensions-Fennia
Verksamhets ledare Fol ke Bergstrom, Pens ionsstiftel se-

foreningen PSF

Sm'$u,r .{mn..,n.+*p

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

ff*.-".+'i!*r i;:i
Revisorernas Ab - Ernst & Young

Arthur Andersen Oy

Ti lintarkastusrengas Oy

Direktcir Kaarina Knuuti, Centralforbundet fcir Iant- och skogsb-
ruksproducenter MTK, t.o.m- 1.6.1998, sektionschef Antti Huh-

tamdki, Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter
MTK, fr.o.m. 1.6.1998

Direktor Kimmo Kemppainen, Foretagarna i Finland, t.o.m.
1.6.1998, organisationschef Kari Bjorklov, Foretagarna i Finland,

7.6. -9.72.7998, organisationschef Kari Pankka, Foretagarna i

Finland, fr.o.m. 9.12.1998

Verkstdl lande d irektor Taisto Paatsila, Lantbruksforetagarnas
pensionsanstalt LPA

6verldkare Timo Helske, Tapiola

Verkst6llande d irektor Lauri Koivusalo, LEL Arbetspensions-
kassan

P e n s ia n s s k y d d s c e n t r a te n l$



KONSULIATIVA KOMMISSIONEN F6R INVALIDITET$
Anetoen L.7.L997 - 31.12.1999

Ordforande, vice verkstdllande direktor Seppo Pietildinen
Vice ordforande, sakkunnig Marjatta Sir6n

=E**i*zz€tez*,
Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti Myllynen

Specialistldkaren i inre medicin och kardiologi Matti Saarinen

Jurist Markku Kojo

Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen
Ombudsman Riitta Tydldjdrvi
Ombudsman Jukka Karhu

Sakkunnigldkare Kari Kaukinen
Verkstiillande direktor Hannu Nordqvist t.o. m. 7. 10. 1998
Verkstdllande direktor Jaakko Pajula fr.o.m. 7.10.1998
Direktor Kaarina Knuuti

Overliikare Sakari Tola

Overldkare Timo Aro

Sakkunnig Marjatta Sir6n
Verkstdllande direktor Matti Soljan lahti
Pensionsdirektcir Esko Vainionpdd
Pensi onsfrirsdkri ngsd i rektcir Pentti Saari mdki
Byrdrchef Kar1-a Tolvanen

Ledande civerlSkare Hannu Hdrkonen

Avdeln ingschef Eeva Ahokas

Overinspektcir Pentti LehmUoki

*=};r*te;';:r= ..' Fur er.fr;tg;,*ffi d*r

Marja Kallenautio, Marja Rantala

F6REIAGARNAS DELEGATIoN 1997.1999

Ordfrirande, verkstdllande d irektrir Matti U imonen
Vice ordforande, chefen for juridiska Srenden Markku Sirvio

,.S.{u r,uil$m wmm l *.rir

Trafikidkaren Raimo Nikkanen
Taxidgaren Krister Olsson
Ombudsman Juhani Hopsu
Verksamhetsledare Jouni Korhonen
Verksamhetsledare Piiivi Liedes
Verksamhetsledare Atil la Samaletdin
Verkstdllande direktor Tiina Oksala-Leino
Direktor Matti Reisdnen
Verkstdllande direktor Kirsti Paasikallio
Verkstdllande direktcir Ensio Romo

Verkstiil lande di rektor Heimo Potinkara
Avdelningschef Tapani Karonen

Forsdkringsdirektor Hannu Rissanen
Vice verkstdllande direktor Rauno Tienhaara t.o.m. 19.8.1998
Direktcir Hannu Tarvonen fr.o.m. 19.8.1998
Verkstdllande direktor Kari Puustinen

Sei toi'*trec'ar L:

Avdelningschef Mikko Pellinen

=.F+:c=-f=r
Medicine doktor Jukka Kivekds
Medicine och kirurgie doktor, specialistldkaren i psykiatri

Antero Leppdvuori
Chefsjurist Katriina Vierula
Socialpolitisk sekreterare Sinikka Nd6tsaari
Ombudsman Matti Leppdld
Direktor Markku Koponen t.o.m. 9.9.1-998
Ombudsman Riitta W6rn fr.o.m. 9.9.1998
Vicehdradshovdi ng Mikko Nyyssold

Organ isationschef Kari Bjdrklov t.o. m. 7.10.1998
Bitrddande direktor Pasi Moisio fr.o.m. 7.10.1998
Direktcir Keijo Hyvonen t.o.m. 8.4.1998
Sektionschef Antti Huhtamdki fr.o.m. 8.4.1998
Overldkare Seppo Mattila
Avdelningschef Sini Kivihuhta t.o. m. 9.9. 1998
Utvecklingschef Anne Koivula fr.o.m. 9.9.1998
Avdelningschef Pertti Tukia

Bitrddande avdel n i ngschef Marj a-Li isa Sa loranta
Avdelningschef Timo Mustonen
Bitriidande direktor Eeva Koskensyrjd
ByrSchef Helind Nieminen
Vice verkstiillande direktor Veijo Jalava t.o.m. 3.3.1999
Vice verkstallande direktor Eija Lehto-Kannisto fr.o.m. 3.3.1999
Form6rnschef Seppo Virtanen t.o.m. 13.1.1999
FormSnschef Marja-Leena Seppdld fr.o.m. 13.1.1999
Overinspektor Anja Lyra

,ilrfiNfl$##ldri}.a s:;;r;+;+;=-i=:
Verkstiillande direktor Aino Hdnninen
Verkst6llande direktor Heikki Kddridinen
Apotekare Marcus Olli

Verkstdllande direktor Sakari Yli-Rahko

Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Generalsekreterare Markku Ykinen
Verkstiillande direktor Lea Herttua
Verkstdllande direktor llkka Liukkonen
Avdelningschef Juhani Sepptilii
Verkstdllande direktor Heikki Tirkkonen
Verkstdllande direktor Aulis Laaksonen
Verksamhetsledare lsmo Ojala

Vice verkstdllande direktor Alpo Mustonen
Marknadsdirektor Esa Lomma t.o.m. 19.8.1998
Direktor Jukka Vainio fr.o.m. 19.8.1998
Verkstiillande direktor Kari Joutsa
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I Finland kan var och en lita pd att
han f6r sina pensionsform6ner till
rdtt belopp och vid rdtt tidpunkt.

Detta forutsdtter omfattande infor-

mationssystem och datalager p5

pensionsanstalterna och Pensions-

skyddscentralen och en effeKiv
och sdker datakommunikation mel-

lan dem och m6nga andra inrdtt-

ningar och organisationer. I enlighet

med sin lagstadgade uppgift verkar

Pensionsskyddscentralen i detta

ndtverk som centralorgan for ar-

betspensionsanstalterna i nom

den privata seKorn. I det praktiska

informationssamarbetet dr Pen-

sionsskyddscentralen en knutpunkt

mellan alla arbetspensionsanstal-

ter och deras samarbetspartners.

Det finska arbetspensionssys-

temet bildar ett omfattande sam-

arbetsndtverk. Arbetspensionerna

administreras av 58 arbetspen-

sionsanstalter inom den privata

sektorn och fem pensionsanstal-

ter inom den offentliga sektorn. I

och med att Finland 6r medlem i

EU och dessutom har ing6tt over-

enskommelser om social trygghet

med flera stater utstrdcker sig

samarbetet till utldndska pensions-

anstalter. Pensionerna regleras

med ett flertal olika lagar. Arbets-

pensionerna och uppgifterna om

de fcirsdkrades forvdrvsarbete,

inverkar ocksS p6 mErnga andra

sociala fcirm6ner.

M6let har varit att bygga upp

arbetspensionssystemet s6 att
det, trots den decentraliserade

forvaltningen, fr6n den forsdkra-

des synpunkt skall vara s6 enkelt

som mcijligt att anvdnda. Arbets-

pensionsanstalterna inom den pri-

vata sektorn foljer principen om

sista fcirsdkrare. Det inneb6r att
den pensionsanstalt ddr en per-

son sist har varit fcirsdkrad fattar
beslut om hans pension och ock-

s6 betalar hela pensionen obero-

ende av hos vilka pensionsanstal-

ter hans tidigare anstdllningar va-

rit forsdkrade. Samarbetet kiper

smidigt mellan alla parter utan att
man behtirver besvdra kunderna

medan drendena handldggs.

Ansiikan om pension

Antalet arbetspensionstagare dr

1,1 miljoner och antalet forsdkra-

de 2,5 miljoner. De forsdkrade kan

ansoka om arbetspension och folk-

pension samtidigt genom att l6m-

na in en anscikan antingen hos en

arbetspensionsanstalt eller Folk-

pensionsanstalten.

Artigen ldmnas 120 OOO anscik-

ningar in: 30 0OO stycken ldmnas

in pd arbetspensionsanstalterna

inom den privata och den offentli-
ga sektorn och 70 OOO p6 Folkpen-

s ionsanstaltens verksam hetsstdl-

len. FrSn utlandet kommer 5 0OO

anscikningar. Med hjdlp av Pen-

sionsskyddscentralens register tar
den som tar emot en ansokan

reda p6 vilken anstalt som skall

handldgga den och vidarebefordrar

den till rdtt st6lle. Pensionsanstal-

ten registrerar ansokan och med-

delar det till Pensionsskyddscent-

ralen, som distribuerar handlingar-

na till de ovriga pensionsanstalter

Service i pensionsirenden

kildgfrvninglclji/nder
. Registerutdrag till forsekrade 620 OOO

. Pensionsutri;kningar till forsdkrade 5 OOO

. Brev till fdrsekrade 75 OOO

. Redgivningssamtal 56 ooo

. Besdk 4 2OO

. Utredda anstelhingsforhelbnden 77 0oo

ifoer*ning! av liirlsekrir6lsarrylilE reten
. Overvakningsfall, APL

- tuengsforsAkringar

. Overvakningsfall, F1PL

- tvengsforsekringar

. Ansokningar om befrietse fren

Fo P L-fo r s ii k r i n gs s ky I d i gh ete n

1 203

366

5 697

802

9762

Wrandserc,den
. Pensionsansdkningar fren utlandet
. Ansdkningar om utldndsk pension

. lntyg om tilamplig lagstiftning for

ubenda arbetstagare

5 000

3 300

som deltar i handl6ggningen.

Antalet pensionsansokningar

fr6n personer som dr bosatta ut-

omlands rikar som en foljd av den

cikande internationaliseringen. An-

sokningarna kommer fr6n den ut-

redande anstalten utomlands till
Folkpensionsanstalten, som dr for-

bindelseorgan, och ddrifrdrn vidare

till Pensionsskyddscentralen och

arbetspensionsanstalterna. N6r

personer bosatta i Finland ansdker

om arbetspension eller annan lag-

stadgad pension p5 grundval av

vistelse utomlands fungerar Pen-

sionsskyddscentralen pdr motsva-

3204



rande satt som utredande anstalt
och distribuerar ansdkningarna till
de utldndska forbindelseorganen.

Handligllningen

Handldggningen av en penslons-

ansokan sker i allmdnhet samtidigt
p6 arbetspensionsanstalterna och

Folkpensionsanstalten. Fcjr att
kunna bestdmma och rdkna ut pen-

sionen behover arbetspensionsans-

talterna ndstan alla uppgifter som

finns i Pensionsskyddscentralens

datalager, i synnerhet uppgifter

om tidigare anstdllningar och and-

ra faktorer som p6verkar pension-

ens belopp. Pensionsskyddscent-

ralen har samlat alla uppgifter
som behcivs s6 att pensionsans-

talten kan f6 besked om dem p6

en gang frdn ett och samma stdlle.

Pd motsvarande sdtt behover

Fol kpensionsanstalten genast ndr

den tar emot en pensionsanscikan

f5 veta om det dr sannolikt att sci-

kanden har ratt till folkpension.

FPA ber ddr om en uppskattning av

arbetspensionens belopp. Om det

ser ut att bli sd stort att sokanden

inte har rdtt till folkpension, kan

FPA undvika den onridiga, adminis-

trativt tunga handldggningen. Ofta

handldggs en pensionsansokan

dndd bide p;5 arbetspensionsan-

stalterna och Folkpensionsanstal-

ten. Vid anscikan om invalidpen-

sion jdmfors arbetspensionssyste-

mets och folkpensionssystemets
prelimindra beslut fcjr att sdkra att
de inte obefogat dr sinsemellan

motstridiga, innan det slutliga be-

Refistersiffror

. Uppgifter om anstdllningar och ldner

och om fdretagarverksamhet t

anstelhingsregistret, milj. st. ca 1O0

, Anmelningar till anstdllningsregistret

under verksamhetseret. milj. st.

. Personregistret, miljoner personer

. Pensionsregtstret, miljoner personer 1,8

tagarens forvdrvsarbete eller grad-

en av arbetsoformdga orsakar dnd-

ringar i pensionen. For pensions-

anstalterna dr ocksii uppgifterna

om dodsfall viktiga. Uppgifter om

fami ljeforhiil landen behovs for
fami ljepensionsdrenden.

Registren

P5 Pensionsskyddscentralen lag-

ras informationen i flera databa-

ser, varav de viktigaste dr anstdll-

ningsregistret och pensionsregist-

ret. Anstdl lningsregistret innehdl-

ler uppgifterna om de forsdkrades

forvdrvsarbete inom den privata

sektorn. Dessa uppgifter utgor
grunden for berdkningen av arbets-
pensionerna. Pensionsanstalterna

inom den offentliga sektorn lagrar

de motsvarande uppgifterna om de
personer som dr forsdkrade ddr.

Till Pensionsskyddscentralens an-

stdllningsregister ger de endast

de anstdllningsuppgifter som be-

hovs fcjr att de forsdkrades pen-

sionsansokningar skall distribue-

ras rdtt. Antalet anst6llningar och

andra uppgifter som registrerats

under Srens lopp uppg6r till 100
mi ljoner. Pensionsregistret inne-

hSller uppgifter om alla pensions-

ansokningar och pensionsbeslut

inom b6de den privata och den of-

fentliga sektorns pensionssystem.

Som strid fcir de ovanndmnda

registren finns ett personregister

med basuppgifter om 5,8 miljoner
personer. Det finns uppgifter om

alla finlSndare som fylll L4 6r och

de utldnningar som har arbetat i

6,4

5,8

slutet delges den forsdkrade. Aven

jdmforelsen sker genom att par-

terna utbyter uppgifter maskinellt.

Dessutom behover Folkpen-

sionsanstalten f6 uppgifter om

den slutliga beviljade pensionens

belopp. Arbetspensionens belopp

p6verkar den eventuella folkpen-

sionens storlek.

Medan en pensionsanstalt

handldgger en pensionsansokan

dr den vid flera tillfdllen i maski-

nell kontakt med Pensionsskydds-

centralens datalager, vi lket inne-

bdr att alla parter kan folja med

hur drendet framskrider under he-

la handlaggningsskedet. Till slut
anmdler anstalterna pensions-

besluten ocks6 till Pensions-

skyddscentralens datalager.

Fcirandringar i pensionstaga-

rens levnadsomstdndigheter kan

p6verka pensionen. Till exempel

fcirdndringar som gel ler pensions-



Finland och varit forsdkrade hdr.

Basuppgifterna om en person

finns kvar ldnge efter hans dcjd.

Uppgifterna i datalagren hdr-

stammar frAn m6nga olika kdllor.

Den grundldggande delen av dem

kommer fr6n arbetspensionsan-

stalterna. Arbetspensionsanstal-

terna inom den privata sektorn gor

anmdlningar om anstdllningar som
bdrjat och som upphort och ger

bl.a. uppgifter om den pensions-

grundande lonen och den intjdna-

de pensionen. LikasA infors upp
gifter om fdretagarverksamhet i

Pens ionsskyddscentralens data-

lager. Pensionsanstalterna inom

den privata sektorn meddelar ock-

s6 sina arbetspensionsavtal med

arbetsgivarna till registret. Den

offentl iga sektorns arbetspen-

sionsanstalter uppger anstdllning-
ar som har borjat respektive slutat
p6 basis av uppgifter de f6tt frSn

statsfcirvaltni ngen, kommunerna

och de kyrkliga samfunden. Alla

arbetspensionsanstalter anmdler

de emottagna pensionsansokning-

arna och pensionsbesluten.

Fol kpens ionsansta lten an mdler
de emottagna pensionsansokning-

arna och besluten om folkpension
till datalagren. Dessutom ldmnar
FPA olika uppgifter som p6verkar

t.ex. ndr arbetspensionen skall

bcirja betalas eller arbetspensions-
tilldggets belopp. Av samma orsak-

er f6r Pensionsskyddscentralen

uppgifter ocks6 frSn m6nga andra

instanser som har hand om den

sociala tryggheten. Bland dessa

bor ndmnas Utbildnings- och av-

gangsbidragsfonden, olycksfal ls-

och trafi kfrirsdkri ngsbol agen och

arbetslcishetskassorna. Arbets-
pensionsti I ldggets belopp pe-

verkas t.ex. av arbetsloshetsdag-
penning och ersdttningar som be-

viljas p5 grund av yrkesinriKad vux-

enutbildning, rehabil iteringsfdrmen-

er och ersdttningar for inkomst-
bortfall fr6n olycksfalls- och trafik-
forsdkringsbolagen. Ocks6 be-

svdrsinstanserna fcir arbetspen-

sionsdrenden meddelar uppgifter
om anhdngiga drenden och beslut
ti I I Pensionsskyddscentralen.

Varje anstdll ni ngsuppgift som
okar den intjdnade pensionen dr

betydelsefu I I frjr den fcjrsdkrade.

Det 5r viktigt att alla uppgifter blir
rdtt och kan obestridligen hdnfd-

ras till rdtt person. Att sdkert iden-

tifiera personerna ocks6 i varje

kortvarigt anstdl lningsforh6l lande

dr en krdvande uppgift. lnte ens
personbeteckningen 5r en garanti

fcir att en uppgift registreras p6 rdtt
person. Utldnningar har t.ex. inte

alltid en finsk personbeteckning.

Pensionsskyddscentralen fdr
snabbt besked om alla f<irdndring-

ar i personuppgifterna fr6n Befolk-

ningsregistercentralen. B6de Pen-

sionsskyddscentralen och pen-

sionsanstalterna behciver de for-

sdkrades adressuppgifter.

Pensionsskyddscentralens bas-

i nformationssystem kan beskrivas

som pensionssystemets nervcent-

rum. Registren tar emot uppgifter
fr6n miinga olika h6ll av m6nga

skdl. Uppgifterna behcivs ofta av

en eller flera parter. Pii basis av

Pensionsskyddscentralens regiister

Anvfuiln!
Registren behovs for administrationen av

arbetspe nsionsskyddet och vid samarbetet

med de ovriga pensionssystemen.

. Personregistret: Laila Jokinen

. Anstiillningsregrstret: Tellervo Lehtinen

. Pensionsordni ngsregistret: Ri itta Rahikainen

. Arendehanteri ngsregi stret: Terttu Ni i nisto

. Pensionsregistret: Terftu Niinisto

Upwrft*atotiorrer
. Personuppgifter (person regi stret)
. Uppgtfter om fdrvdrvsarbete

@ n s6 I I n i n gs regi stret)

APL-, SjPL-, KAPL- och KoPL-ansdllningar,

LFoPL- och FdPL-verksamhet, befrielse fren

sUdighete n att teckna foretagarforsekring,

arbetspe nsionsti ileggsdagar, SIPL-, KTAPL-

och KyPL-anstdllningar, anstelhingar pe

Finlands Bank och Folkpensionsanstalten,

ATP-poeng i Sverige, anhengiga utredningar
. Uppgtfter om pensioner

(pensionsregistret)

Eeslut om arbetspension, beslut om reh*
bilitering, uppgifter om folkpensionsbeslut.

. Uppgifter om pensionsordningar

( pe n s i o n sord n i ngs regi stret)

Arbetsgiva r n a s AP L-pe n s i o n so rd n i nga r
, Uppgtfter om anhengtga arenden

(d re n d eh a nte ri ngsregt stret)

Anhiingiga pe nsionsans(ikn ingar, upp
gifter om bilagor till pensionsansdkning-

arna, besviir som dr anhengiga hos pen-

s i on s n e m nde n och fo rs ekri n gsd o m sto I e n

och beslut geilande besvdren, forhandsan-

mdlningar om och kvittningar av invalid-

pension och individuell fortidspension, up?
gifter om erseftningar enligt olycksfallsfor-

sekrings-, trafikforsdkrings- och mili-

tdrskadelagen, uppgifter om primertid for

dagpenning enl igt sjukforsekri ngsl agen, upp
gifter om drenden som
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INSAMLING AV DAIA
:

LAGRING OCH BEIIANDLING AV DATA

CENTRALREGISTER

Det privata pensions-
systemets ansvars-

DISIRIBUIIO]I AV DAIA

PENSIONSANSTALTERNA
INOM DEN PRIVATA OCH

DEN OFFENTLIGA
SEKTORN

------------#

PENSIONSANSTALTERNA
INOM DEN PRIVATA OCH

DEN OFFENTLIGA
SEKTORN

.# Anstdllnings-
uppgifter,
ansokningar,
pensionsbeslut,
frirsdkringsavtal

o)

c)i<
C
G

o
b0
.g
Ci<:o
a
C

PSC
p

Pensions-
ansokningar,
pensions-
beslut,
intyg 6ver
forsdkrings-
perioder

Pensions-

Uppgifter fcir
distribution
av ansok-

ns-

statistik

EU-LANDERNAS EGNA
PENSIONSSYSTEM

FPA

ILDNINGS- OCH
NGSBIDRAGSFONDEN
SAKRINGSBOLAGEN

Personuppgifter,
adresser

rurdrag,

som
anstikningar,
pensionsbeslut

p
andra
formdner

Arbetspensions-
till6ggsdagar

k,

FPA

tj

,.# #
ARBETSLOSH ETSKASSORNA

UTBILDNINGS- OCH
AVGANGSBIDRAGSFONDEN

SHM
RIKSDAGEN

STATISTIKCENTRALEN

lQ e. ns,onss ky d dsce ntt a le n

BRC . DE FORSAKRADE



de emottagna uppgifterna s6nder

Pensionsskyd@Qqntralen medde-

landen till vederbcirande pensions-

anstalter fcir eventuella Stgdrder.

lnformationstiinsten

De f<irsdkrade fdr arbetspensions-

utdrag av arbetspensionsanstal-

terna el ler Pensionsskyddscent-

ralen. Utdraget innehiiller en upp
skattning av hur stor mottagarens

framtida pension blir, och en for-

teckning over hans anstdllnings-

fcirh6l landen och fdretagarperio-

der. Med hjdlp av utdraget kan

arbetstagaren kontrol lera att al la

anstdllningar som berdttigar till
arbetspension har registrerats

rdtt. Uppdagade brister hjdlper

Pensionsskyddscentralen och pen-

sionsanstalterna att overvaka att
arbetsgivarna uppfuller sin forsdk-

ringsskyldighet. Pensionsskydds-

centralens egna register och sam-

arbetet med andra registerfciran-

de myndigheter sdkrar att den in-

tjdnade pensionen berdknas rdtt

och att pensionsutbetalningen ba-

serar sig p6 riktiga uppgifter.

Arbetspensionsuppgifterna i Perr

sionsskyddscentra lens datal ager

behovs av m6nga instanser. Upp
gifterna har i frirsta hand samlats
for handldggningen av arbetspen-

sionsdrenden, och ddrfor maste

det alltid finnas lagliga grunder for
att uppgifter skall utldmnas for
andra dndam6l. S6dana special-

bestdmmelser finns i ett flertal lag-

ar. Enligt dem ldmnas vissa upp
gifter til I Folkpensionsanstalten

och bl.a. olycksfal lsfrirsdkringsbe
lagen, Utbildnings- och avgengsbi-

dragsfonden, kommunernas soci-

almyndigheter och i sdrskilda fall

ocks6 andra myndigheter.

Uppgifterna i Pensionsskydds-

centralens datalager utgor ocks6

basen fcir arbetspensionsstatisti-

ken. PSC har ocks6 statistiksam-

arbete med Folkpensionsanstalten.

Tack vare gott samarbete mellan

de olika pensionssystemen har

Finland exceptionellt noggrann och

heltdckande statistik river alla pen-

sionsdrenden. Den utgrir ett bas-

material for socialpolitisk och eko
nomisk forskning b6de inom Pen-

sionsskyddscentralen och m6nga

andra inrdttningar.

Glearin{-central

Pensionsskyddscentralen skoter

om clearingen av forsdkringsan-

svaren mellan arbetspensions-

anstalterna inom den privata sek-

torn. Principen om sista frirsdkra-

re och det faktum att pensionsan-

stalterna gemensamt ansvarar fcir

en betydande del av pensionskost-

naderna medfor ett behov att reda

ut varje pensionsanstalts andel av

de pensioner som betalas. PA ba-

sis av utredningarna debiterar el-

ler krediterar Pensionsskyddscent-

ralen varje pensionsanstalt.

lnformationssystemen

Pensionssystemets i nformations-

logistik stdller hogia krav pA de in-

formationssystem som skall han-

tera den. lnformationssystemen

byggs som bdst om s6 att all hand-

leggning inom kort kan ske i real-

tid. Datakommunikationen mellan
parterna blir meddelandebaserad.

Alla som dr med i ndtverket m6ste

samtidigt bygga om sina system for

att samarbetet skall lopa friktions-

fritt. lnformationssystemen har

byggts upp s5 att formedlingen av

uppgifter mellan pensionsanstal-

terna och Pensionsskyddscentra-

len i huvudsak sker genom kom-

munikation mellan datasystemen.

Uppgifter formedlas till Pensions-

skyddscentralen huvudsakligen p6

samma gSng som de matas in

och behandlas i pensionsanstal-

ternas egna i nformationssystem.

Utbaldningstiinster

. kurser

. deltagare

. kursdagar

lrtbttdninti16r |7A
. kurser

. deltagare

. kursdagar

4)

2 798
2 344

77

7 777

7 762

ANa flnm.n luffingg (hl.a. 
',bot3,kalt+ dt *larflo'varfr,tt tlen)

. kurser

. deltagare

. kursdagar

P e n s io n s s ky d ds c e n t r a te n lj



PensioEsskyddsceilt
r * l e n s o r g a n i s a t i o n

Representant-
skapet

Styrelsen

Verkstillande
direktiir

Matti Uimonen

Personalen

Anstallda

Kvinnor/man

Medelalder

Tjenstear

Omsdttning 7o

327

255/72
46,3

77,7

5

Vice verkst:illande
direktdr
Seppo Pietildinen

Planering*direktor
wiil<t<u ninninen

Direktiir
i_

Kari Nieminen

Juridislra avdelningen
Helena Tapio

Rirdgivnings. och iivervaknings"
avdelninElen
Leena Lietsala

Pensionsnimndens beredninglsbyrir
Maija Vuonokari

Planerings. och kalkylavdelninglen
Bo Lundqvist

Statistikavdelnin$en
Mikko Pellinen

Forsknin$savdelnin$en
Mikael Forss

Administrativa avdelninglen
Anu Ronkainen

Pensionsystemavdelningen
Riitta Lindstrcim

Systemutvecklin$savdelninglen
Jorma Nieminen

Personal- och utbildnintlsavdelninglen
Seija Kausto

lnformationsavdelninglen
Pirkko Jddskeldinen

lndex for arbetsfdrmaga

Sjukfr6nvaro %

Resultatrakning (mmk)

Fdrvaltningskostnader 163,9

- Idner utan sociala kostnader 56,9

- utbildning 2,1

- fdretagshdlsovard 0,8
- sjukdagar utan sociala kostnader 1,3

- dvriga personalkostnader 18,5

. En hog grundutbildning och Hngvari-

ga ans6llningar dr kdnnetecknande

for de ansallda pe Pensionsskydds-

centralen. Hela 43 procent av per-

so n al e n h ar h dgs ko leutb i I d n i ng.

. De anstellda har deltagit i kurser och

utvec kl i n gs s e m i n a r i e r. U tb i I d n i ngs-

dagarna har fdrdelab pe ofika

omreden enli4 fo|ande:

37 % ADB

26 % pen sio n sf6 rsekri n g

76 % utveckling av arbetsgemenskawn

74 % sprek

. Vaie ansteild deltog i genomsnift i

8,9 utbildningsdagar.

. Pensionsskyddscentralen har en

eEen plan fdr fremjande av

pe r so n a I e n s arbetsf; r m ega.

Ett nytt inslag i verksamheten var

kurser i konditionsfremjande syfte

pe Rehabiliterings- och motions-

centrum Peurunka.

42,2

3,3
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DEN PRIVATA SEKTORN

ArbetsgJivare
27,1

Arbetstagare
7,9

Arbetsltishetskassan
3,0

Fiiretagare
3,1

35,0
,,, #;

Staten
2,4

\
79,4

1_4,1

7,!

Fiirvaltnints.
kostnader m.m.

1,5

t
I

Pe n s t arsskyddscena ral e n f!

35,0

Fonder
274

Beloppen i miljarder mark

Placerindar



Stat-stik tiver arbets
pensioEssystemet

Premieinkomsten i procent av
liinesumman inom den privata

sektorn

PensionsutEfften i procert

privata sektorn

7973 797A 1983 198a 1993 1998
uptr

skattning

7973 L97A 1983 1988 1993 1998
UPP

skattning

Mrd.mk

1993 1994 1995 1996 1997 1998

I APL-lan

ffi Akier och,6 konverterings-
len

r li"!".1"; r*'i'5x""lji-ii*

Mass-
skuldebrev

I sif frorna ingar pensionsf6rsakringsbolagens, LEL
Arbetspensionskassans och Sjdmanspensionskassans
placeringsbestAnd.

APL-, I(APL- och KoPl4onderna
i procent av motsvarande

liinesumma

Arbetspensionsanstalternas
placerinfcbestind

1973 1978 1983 1988 1993 1998
upP

skattning

Placeringar
pa penning'
marknaden



Anctillda lnom den prlvata
rktorn vld lrets slut

1O0O personer

1500

Alder vid arets slut:

I -34 I 3s44 m 4$s4

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Nypenslonerade inom den
prlvata sektorn

1OOO personer

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
upP

50

Alder vid pensioneringen:

I-54 Isrse K6G64

Mk,h6n

skattning

55-64 65

Nya invalldpenConer lnom
den prlvata sektorn

1000 pensioner

a9 90 91 92 93 94 95 96 97 9a
upP

Sjukdomsomorsakatarbetsof6rmegan: skattning

I[8t" If,ll:l? I]1S3* ' o"iet

rubbningar garens kuloskele
sjukdomar talasystemet

@h bindvev

Genomsnlt{lig totalpension
vid slutet av 1997

30
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

r3xffii"" r 8:ftllllr." x
andel andel

Familjepensioner ingar inte

Sajnt- APL KAPL F6PL LFdPL KoPL SJPL
liga

FPA-
pensionens
andel
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APL

55
11-00000

608500

7

150000
L52900

565000
233000

37500
1916

204000
1042000

I
25000

770

580000
226000
39600

2347
210000

1-057000

L

7000
8300

594000
218000

42900
2796

215000
1072000

10

155000
47700

605300
21,L200

47500
4870

2L7000
1-086000

L

115000
227800

63
1450000
1086000

KAPL KoPL SJPL FoPL LFoPL TOTALT

Pensionsanslaller 31-.72.

Fcirsdkrade 37.12.

Pensioner 31,.72.

Nybeviljade

pensioner antal

Premieinkomst

milj.mk

Pensionsutgift

milj.mk

Ansvarsskuld

milj.mk

Medelpension

mklm6n

Antal pensioner 3L.L2

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbets loshetspens ioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Totalt

Pensionsutgiften, milj.mk

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsloshetspens ioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Totalt

51500 12000 200 550

32250 2190 290 245

25275 3495 76 474

31,.72. L95220 18640 520 2190

31.1.2. 3503

7000 12000 83250

2320 755 38090

3005 2820 35030

930 725 217625

27L31977 La23 5754 2865 L032

r994 1995 1996 L997 1998

548000
234000
41300

7280
l_98000

LO22000

14680
9010
7780

36
3580

29090

15780
9280
L790

64
3740

30660

16940
9440
L840

a4
391_O

322L0

18070
9280
2070

100
4060

33580

L9220
9080
2390

732
42LO

35030

7994 1_995 1996 1997 1998

I alla siffror ingSr ocks6 registrerat tilldggspensionsskydd. Alla siffror for 1998 6r uppskattningar
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Meddelanden

Christina Lindell.

Pensions are not the solution to

the unemployment problem. Analy-

sis of the suggested introduction

of lower retirement ages as a

measure against unemployment.

(Pension 5r ingen losning p5 ar-

betsloshetsproblemet. ) Eldke-

turvakeskus. Raportteja 1-998: 1O

Seppo Karisalmi, Pirjo Tuuli.

Tycissd jatkaminen ja tyoeldmdn

laatu. (Arbeta vidare - sambandet

med arbetslivets kvalitet). Eldke-

turvakeskus. Raportteja 1998:11

Eila Tuominen, Raili Hyrkkdnen.

Tyou rat ja eldketurva tydyhteiskun-

nan murroksessa. (Arbetskarridrer

och pensionsskydd i arbetssam-

hdllets brytning). Eldketurvakes-

kus. Raporttqa 7998:L2

Teivo Pentikdinen.

lkddntymisongelma ja sen ratkai-

su. Suuri yhteiskunnallinen haas-

te. (Den Sldrande befolkningen -

problemet och dess losning.)

Eldketurvakeskus.

Raportteja 1998:1-3

Red. Tarja Tuomisto.

Suomen yksityisen sektorin tyoelS-

kejdrjestelmd. (Den privata sek-

torns arbetspensionssystem
i Finland) ElSketurvakeskus.

Raportteja L998:74

Papers

Tuula Lempidinen.

Maksun tasausosan mddrittdmi-

nen TEL:n mukaisessa lisdeldke-

vakuutuksessa. (Faststdl landet

av premiens utjdmningsdel i till-

ldggspensionsforsdkring enl igt

APL) Eldketurvakeskus.

Monisteita 1998:24

Raija Gould, Heidi Nyman.

fydkyvyttomyysel d ke ratka i sut

1990 - 1997. (Avgorandena om

invalidpension 1990-1997)
ElSketurvakeskus.

Monisteita 1-998:25

Forskninglsrapporter

Mikael Forss, Jukka Lassila,

Bo Lundqvist, Janne Salonen,

Tarmo Valkonen.

El6keturvan rahoitus ja ulkoiset

shokit. Dynaaminen tasapaino-

tarkastelu osittaiseen ALV- tai pdd-

omakantaverorahoitu kseen si i rty-

misestd ja eldkerahoituksen toimin-

nasta korko- tai vienti kysyntdsho-

kissa. (Finansieringen av pensio-

nerna och externa chocker.) Eldke-

turvakeskus. Tutkimuksia 1998: 1

Heikki Niemeld, Kari Salminen,

Jussi Vanamo.

Sosiaalinen modernisaatio Euroo-

pan reuna-alueilla. Sosiaaliturvan
muotoutuminen Espanjassa ja Suo
messa. (Den sociala modernisa-

tionen i Europas randomr6den.)

Eldketurvakeskus.

Tutkimuksia 1998:2

6versikter

S i n i La itinen-l\u i kka, J arn a Bach.

Eldkkeistd ulkomailla: Japani, Ka-

nada, USA. (Pensioner utomlands:

Japan, Canada, USA). Eldketurva-

keskus. Katsauksia 1-998:1-.

Christina Lindell.

Eldkkeistd ulkomailla: ajankohtais-

ta Ruotsin eldkeuudistuksesta.
(Aktuellt om pensionsreformen

i Sverige). Eldketurvakeskus.

Katsauksia L998:2

Jarna Bach, Marjukka Hietaniemi,

Marja-Leena Seppdld,

Heli Ovaskainen.

Eldke- ja muun sosiaaliturvan ke-

hittdminen. (Utvecklingen av pen-

sionsskyddet och den civriga soci-

ala tryggheten). ElSketurvakeskus

Katsauksia 1998:3

Reijo Laatunen.

Eldketurva Suomessa vuonna

1997. (Pensionsskyddet i Finland

1997) Eldketurvakeskus.

Katsauksia 1998:4

Reijo Laatunen.

Eldkemenoennuste vuodelle

1998. (Pensionsutgiften, prognos

for 5r 1-998). Eldketurvakeskus.
Katsauksia 1998:5

Sini Laitinen-Kuikka.

Eldkkeistd ulkomailla: lso-Britan-

nia, Ranska, Saksa. (Pensioner

utomlands: Storbritannien, Frankri-

ke, Tyskland). Eldketurvakeskus.
Katsauksia 1998:6

P e n s t a n s s k y ddscerl r a t e n f'/



Aila Ahonen, Maijaliisa Takanen.

Eldke- ja muun sosiaaliturvan ke-

hittdminen. (Utvecklingen av pen-

sionsskyddet och den ovriga soci-

ala tryggheten). Eldketurvakeskus

Katsauksia 1998:7

Reyo Laatunen.

Kansainvdlistd vertailutietoa eld-

keturvasta: eldkevakuutusmaksut

erdissd Euroopan maissa. (Pen-

sionsforsdkringsavgifterna i n6gra

ldnder i Europa). Eldketurvakes-

kus. Katsauksia 1998:8

Statistik

Kuukausitilastoja yksityisen sekto-

rin eldkkeistd (M6nadsoversikt)

Neljdn nesvuositietoja yks ityisen

sektorin eldkkeistd (Kvartalsdver-

sikt)

Tyoeldkejdr1estel mdn ti lastol I i nen

vuosikirja, osat I ja ll (Arsoversikt

I och ll)

Yksityisen sektori n tyoeldkejdrjes-

telmdn aluetilasto (Regional sta-

tistik)

Yritysten tyoel dkemaksut (Foreta-

gens arbetspensionspremier)

Suomen tydelakkeensaajat vuon-

na 7997 (Arbetspensionstagarna i

Finland, i samarbete med Kommu-

nernas pensionsfcirsdkring och

Statskontoret)

Tilasto Suomen eldkkeensaajista
(Statistik dver pensionstagarna i

Finland, i samarbete med FPA)

Ti lasto Suomen eldkkeensaajista
kunnittain (Statistik over pensions-

tagarna kommunvis, i samarbete
med FPA)

Taskuti I asto/Fickstatisti k/Pocket
statistics

Tyciel dkejdrjestel men kuntoutusti-
lasto (Statistik over rehabilitering)

Tyoeliikelaitosten itseoi kai suti las-

to (Statistik over sjdlvrdttelser)

TyokyvyttomyyselSkkeiden ratkai-

sutilasto (Statistik civer avgoran-

den om invalidpensloner)

Suomen ulkomaille maksetut tyo-

eldkkeet (Finska arbetspensioner
som betalats utomlands)

Broschyrer

Tydntekr.ldn el dkelArbetstagarens
pension

Yrittdjdn eldke/Foretagarens
pension

LEL:n soveltamisala

Eldketurvakeskus kouluttaa: kurssi-

luettelo (PSC:s kurskatalog) Eldke-

turvakeskuksen julkaisuja: julkai-

suluettelo (PSC:s publikationer)

Yhteiselld asialla: ETK:n esittely
(Presentation av PSC)

Tycikomennus ulkomaille/Utsdnd
utomlands (i samarbete med FPA)

Tidskrifter

Tyoeldke 1-5

Arbetspension 1-2

Korvamerkki 1
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Fensions:tiimmdens
verksfrr?*het*berfrtte Is* 3.998

Pensionsndmnden dr forsta be-

svdrsinstans for drenden som gdl-

ler den privata sektorns arbets-

pensioner. Pensionsndmndens

beslut kan overklagas hos frirsdk-

ringsdomstolen som dr hcigsta

besvdrsinstans.

Pensionsndmndens verksamhet

regleras av bestdmmelser i fcirord-

ningen om pension fcir arlcetstagare

(APD och av pensionsndmndens

arbetsordning som faststdlls av so
cial- och hdlsov6rdsministeriet.

Pensionsndmnden best6r av

en ordforande med uppdraget som

huvudsyssla, tre vice ordforande

och 20 egentliga medlemmar och

deras 20 personliga ersdttare.

Medlemmarna och vice ordfciran-

dena har uppdraget som bisyssla.

De utn6mns av social- och hdlso-

vdrdsministeriet fcir tre 6r i sdn-

der. Vid verksamhets6rets slut
hade pensionsndmndens kansli

23 heltidsanstdllda tjdnstemdn.

Besvdren behandlades 1998
liksom tidigare av tyra divisioner

med sex medlemmar i varje divi-

sion. Divisionerna sammantrddde

775 genger och avgjorde mellan 14

och 60 besvdr per sammantrdde.

Pensionsndmnden samman-

trddde i plenum en gdng 61 1998.
Fcirvaltningsdivisionen som be-

handlar pensionsndmndens forvalt-

ningsdrenden sammantrddde sju

g5nger u nder verksamhets6ret.

Antalet besvir och beslut

Pensionsndmnden tog emot

4 3O7 besvdr under verksamhets-

Andringar av bediimningen aY
arbetsf,tirmigan

Under verksamhetsdret var

den genomsnittliga handlSgg-

ningstiden fcir alla drenden 3,3
m6nader. Den genomsnittliga

handldggningstiden for drenden

som gallde bedomning av arbets-

form6gan var 3,1 mSnader. Hand-

ldggningstiderna var desamma

som 6ret innan.

Andringlar av pensions.
anstalternas beslut

Ar 1998 dndrade pensionsndmnd-

en beslutet till 6ndringsscikandens

frirmdn i ndstan vart tionde fall
(9,0 procent, -97: 8,3). Andelen

drenden som 6terforvisades till
pensionsanstalterna for ny be-

handling var 5,0 procent. Av de

drenden som gdllde beddmning

av arbetsfcirmAgan dndrades 8,5
procent C97:8,6) och Sterforvi-

sades 5,3 procent.

Helsingfors den 23 februari 1999

Timo Havu

Ordforande

Pirjo Akesson

Kanslichef

1994 1995 1996 1997 1998

I rnvaridpension 
[fllJt[811.,""

6ret. Det var 236 besvdr, dvs. ca

fem procent, mindre 6n Sret innan.

I slutet av 6ret var 947 drenden

anhangiga, vilket var 200 fdrre dn

Sret innan.

Ar 1-998 fattade pensions-

ndmnden beslut i 4 5O2 drenden,

vilket var 446 fdrre dn fcireg6ende

6r. Av besluten gdllde 3 522 eller

78 procent bedomningen av arbets-

formSgan. Besluten som gdllde tra-

ditionell invalidpension var 3 058
till antalet, dvs. 147 flera dn 6ret

innan. Antalet beslut som gellde in-

dividuell fortidspension var 464, vil-

ket var 46 fdrre dn fdreg6ende 6r.

57 procent av de avgjorda

drendena gdllde APL. Den ndst

stcirsta gruppen av drenden, dvs.

29 procent, gdllde LFoPL och

FiPL. Tv6 procent av besluten
gdllde avtrddelsesystemen. Den

minsta gruppen av beslut, mindre

dn en procent, gdllde SjPL och

KoPL.

P e n s ia n s s k y d d s c e n t r a te n f$
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Fr*sidi*f
Viceh6radshrjvding Timo Havu,

ordfcirande
Bitrddande avdelningschef Tuulikki Haikarainen,
vice ordforande
Regeringsr5det Veikko Liuksia,
vice ordforande
Vicehdradshrjvding Heikki T. Hdm6l6inen,
vice ordforande

Saft lrrnnigln e d I e rx m a r
Jurist Ulla Miettinen
Bitrddande avdelningschef Matti Toiviainen

Medicine och kirurgie doKor Jarmo Vuorinen

Specialistl6karen i psykiatri Anna Savela
Docent Heikki Takkunen
Medicine och kirurgie doktor Pentti Ristola

Repres*ntan t*r f iir arfu*t sgliv arx *
Vicehdradsh<ivding Markus Aimeld
Juris kandidat Johan Astrcim

Juris kandidat Jukka Karhu
Vicehdradshcivding Mikko Nyyssrild

Slepresenfent* fiir atbetsta$arna
Lcinesekreterare Veikko Ahvonen

Ombudsman fcir avtalsfrdgor Vuokko Vddndnen
Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Veikko Simpanen

#*prese*fanter f iir lantbree*sf iiretagarn a
Juris kandidat Sirpaliisa Venesjdrvi t.o.m. 22.4.1998
Juris kandidat llkka Ojala fr.o.m. 23.4.1998

Politices licentiat Kaarina Knuuti t.o.m. 22.4.7994
Agronom llpo Mattila fr.o.m. 23.4.1998

Agronom Antti Huhtamdki
Agrolog Johannes ljds

fiilepresenfan**r fiir fiiseta$arrr*
Verkst6llande direktor Tiina Oksala-Leino
Vicehdradshrivding Risto Tuominen

Suppleanter
Juris kandidat Jukka Laukkanen
Filosofie kandidat Heikki Peltola
Medicine och kirurgie doKor, specialistldkaren i ortopedi
Jan-Magnus Bjorkenheim
Medicine och kirurgie doktor Antero Leppdvuori
Docent llkka Torstila
Specialistldkaren i inre medicin Raine Jussila

Diplomingenjcir Rauno Toivonen

Vicehdradshrivding Hannu Rautiainen
Vicehdradshrivding Riitta Warn

Juris kandidat Timo Hoykinpuro

Socialpolitisk sekreterare Sinikka Ndetsaari
Jurist Janne Mets6mdki
Arbetslrjshetskassedirektrjr Seppo Niininen
Jurist Markku Kojo

Vicehdradsh<ivding Risto Airikkala

furolog Tage Ginstrdm

Agronomie- och forstmagister Risto Artjoki
Agronom Bjarne Westerlund

Enhetsdirektrir Pekka K6hkonen
Direktcir Tauno Jalonen
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