


uppgifter och pensionsansiiknjngar, ger

rAd och informerar.

Vigtedning och utbitdning

Anvisningar som utarbetats tit[-

sammans med pensionsanstatterna

garanterar att arbetspensions[agarna

tittdmpas enhetligt. I denna mening

utgtir Pensionsskyddscentratens ci rku-

tdr, tiLtdmpningsavgciranden och tivriga

anvisningar och utlitanden hdrnstenar

j det decentratiserade systemet.

Pensionsskyddscentra[en anordnar

utbitdning som gitter arbetspensions-

skyddets verkstdttighet. Teman iir bt.a.

utrikning av pensioner, grunderna

fiir arbetspensionerna, ansvarsfiirde[-

ningen, utldndska pensionsirenden och

aktuella frigor, t.ex. rehabititeri ng.

Kostn a dsf ti rd eln i n ge n

Entigt principen om sista ftjrsdkrare fir
en pensionstagare hela sin pension frin

en och samma pensionsanstatt, dven

om pensionen ocksi inkluderar detar

som pensionstagaren tjdnat in som fijr-

sdkrad hos andra pensionsanstatter.

De andelar som ir pi andra pen-

sionsanstatters ansvar och ande[ar

som pensionsanstalterna stir fcir

gemensamt frjrdelas pi pensionsansta[-

terna genom Pensionsskyddscentralens

ansvarsfrirdeIni ng.

6verva kn i n gs u p pgifte rn a

Pensionsskyddscentra len rivervakar fijr-

sdkringsskytdigheten, dvs. att arbets-

givare e[[er fdretagare tecknar en

arbetspensionsfdrsdkring. 0m arbets-

givaren har en fijrsdkring, men en

arbetstagare upptdcker brister i den.

ijverfijrs drendet til"t den pensionsan-

stalt som sktiter fdrsdkringen.

Det viktigaste redskapet ftjr tjver-

vakningen iir registerutdraget, som

Pensionsskyddscentraten automatiskt

skickar ti[[ en ftirsikrad, vars anstd[[-

ning upphtirt etter som frjr frirsta

gingen bdrjar omfattas av arbetspen-

sionsskyddet. Pensionsskyddscentra [en

skickar utdrag ocksi pi begiiran.

Titlsynen 6ver pensionsst'iftelsernas

och -kassornas tickning fcir pensions-

ansvaret ankommer pA sociat- och hiit-

sovirdsministeriet. Tittlmpningen av

lagarna, APL och FtjPL, tjvervakas

av Pensionsskyddscentraten, som utfrir

inspektioner, ger rid och ordnar

utbi td ning.

Ridgivning ftir de ftirs6krade

Pensionsskyddscentra[en ger rAd titt de

fcirsiikrade per brev. per telefon, per-

sonligen och via Internet.

Personlig rAdgivning kan de fiirsik-

rade fi hos Pensionsskyddscentralens

kundtjdnst i Helsingfors och pi missor

och servicedagar som ordnas pi otika

hitl. i Fintand.

Arbetslrishetspensioner och de[-

tidspensioner ar teman som varit

sdrskilt mycket framme i ridgivnings-

arbetet.

Information

Pensionsskyddscentra[ens informa-

tionsfunktion sprider det gemensamma

budskapet och framtriider som ta[es-

man fijr hela systemet. Den stora atl
minheten fir attmiin infomation om

a rbetspensionsskyddet. Vid i nformatio-

nen anvinds a[[a moderna massmedier.

Tidskriften TyrieLike och dess svenska

upptaga Arbetspension iir facktid-

skrifter och en fiirenande [5nk ftir

he[a branschen. Tidningen Korvamerkkj

riktar sig tit[ de frjrsiikrade.
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Arb etsp e n si o nssystem et ti r d ecentra li -

serat och hor en decentroliserad ftir-

va ltni n g. Pensi o nssky d dsce n tro le n ta r

hand om saker som iir gemensamma

fiir hela systemet: koordinerar" sam-

manstiiller, undersiiker och utreder.

n

UWecklingen av lagstiftningen

Pensionsskyddscentra[en har beredskap

att utfrira undersdkningar, bakgrunds-

utredningar och kalkyter som behdvs

fijr reformer av arbetspensionerna och

ti tL j uridiskt beredni n gsarbete.

Vid bedtjmningen av pensionsut-

gifterna och finansieringen av dem

anvdnds katkylprogram, med vitka det

dr mtijtigt att producera pensionsut-

giftsprognoser t.o.m. pi 50 irs sikt.

Med hjiiLp av statistjk fiitjer man hur

arbetspensionstagarna utfa[[er i prakti-

ken. Eftersom a[[a pensionstagare inte

[dngre fir folkpension 6r Pensjons-

skyddscentraten den viktigaste instans

som statistikftjr pensioner p5 riksniv6.

Forskningen indelas i huvud-

omrSdena empirisk sociatforskning,

begreppmiissig och jimfcirande forsk-

ning i sociatpolitiska principer och

pensionsskyddet i samhittsekonomin.

Amnesomr3dena inom den empiriska

sociatforskningen gitler faktorer som

piverkar anvdndningen av o[ika pen-

sionsformer, t.ex. deltidspensjonen.

Inom den socialpolitiska grundforsk-

ningen undersriks grundid6erna i o[jka

trygghetssystem.

Registertjdnsterna

Anviindningsindamilet frir Pensions-

skyddscentratens datatager, dvs. regis-

ter, ir att sktita de ftirsikrades

arbetspensionsskydd. Titt det anstuter

sig ocksi behrivtig kommunikation med

andra pensions- och socialfdrsikrings-

system och myndigheter som har

riitt att fi til.tgAng titt uppgifterna.

ute i gemensomt iirende

Registren innehitter uppgifter om

anstdltningar och fdretagsverksam het,

pensionsansrikningar, utredningar och

srikande av iindring samt person- och

pensionsordni ngsuppgifter.

Uppgifter har registrerats sedan ir
79 62. I t.ex. fiirvdrvsarbetsregistret

infcirs irtigen 5-6 mitjoner uppgifter.

Fijrvirvsarbetsregistret dr en av Fin-

[ands strirsta operativa databaser som

skrits i realtid.

Registren iir ett ntjdvindigt stdd

ftir pensionsanstalterna. Kundtjlinsten

bygger p6 dem. Registeruppgifterna

behijvs exempelvis varje ging ett pen-

sionsbestut fattas. Pensionsskyddscen -

tra[en fungerar ofta som en teknisk

knutpunkt fcir datakommunikat'ionen

och styr meddelandena titl den rdtta

mottagaren.

Tjinster med internatione[[

anknytning

Pensionsskyddscentralen sam[ar infor-

mation om uttlndska pensionssystem

och deras utveckting och utarbetar

broschyrer och pubtikationer om inter-

nationaliseringen. Utdver detta fcitjer

PSC hur lagstiftningen och rdttspraxi-

sen utvecktas inom EU.

I internationelta sammanhang repre-

senterar Pensionsskyddscentraten heta

arbetspensionssystemet. Detta btir syn-

[igt fiirutom vid underhandtingar om

tjverenskom melser om sociaI trygghet

ocksi vid uppgifter som tangerar arbets-

kraftens rtirlighet. Pensionsskyddscen-

tralen utfdrdar intyg frir personer som

iker utomlands ftir att arbeta, ftirmedtar





Innehfrl

2 VerkstSttande direkttirens iiversikt

4 Styretsens beriittetse

6 Resultatrdkning

7 Ba[ansriikning

8 Noter angiende uppriittandet av bokslut

8 Noter titl bokstutet

10 Revisionsberiitte[se

11 Personalen

12 Forskningen i mi[[ennieskiftets brytningstid

16 Ftirvattningsorganen

21 Statistik tiver arbetspensionssystemet

23 Pensionsanstalternas verksamhet

24 Arbetspensionspengarna i om[opp

25 Pensionsskyddscentra[ens pubtikationer

26 Pensionsndmndens verksam hetsberiittelse

27 Med[emmarna i pensionsnamnden

Pe nsio nss kyddscentra [ens organisatio n

,

l(-



Verkstti llan de di re ktiiren s iiversi kt

Vid utgdngen av dr 2A00 utbetalades

sammanlagt 1 126 A00 orbetspen-

sioner inom den pivata sektorn.

Under dret betalades 39,8 miljarder

m or k i p e nsio n er. Pen si onsutgi ften

iikade med tre miljarder mork jiim-

fiirt med dret innon. Det innebiir en

reell iikning pd 4,6 procent.

Motti Uimonen

Den offenttiga sektorns utbetatda

arbetspensioner uppgick titt 25.3 mit-

jarder mark. Attt som a[[t betalades

arbetspe nsr ner

tja rder ma rk mer

mieinkomsten tjkade med 2,8 mitjarder

mark jimf<irt med iret innan. Arbets-

ltishetsfrirsiikri ngsfonden beta [ade

tvi mitjarder mark tiL[ arbetspensions-

tiLtdggen och staten betalade [ika

mycket tit[ [antbruksfdretagares och

andra ftiretagares pensioner. Fonderna

uppgick vjd stutet av ir 2000 tiLt

271 mitjarder mark. Jdmfijrt med Sret

innan cikade fonderna med 26,8 mi[-

jarder mark.

Vir arbetspensionstagstift ni ng

fytter 40 6r ndsta ir. Den egent[iga

stommen j den, APL, gavs 8.7.1961.

0m en anstdtlning var i kraft den

dagen, rdknades hdlften av tiden i

anstiiltningen sisom pensionsberiitti-

gande. Bestdmmetsen uttovade en viss

pension iven frir gamta arbetstagare.

Samtidigt uttryckte den en av de

centrata principerna i APL: pensionen

bestims separat fdr varje anstdltning.

Att pensionen beriiknas separat
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frir varje anstdttning dr unikt i [ag-

stadgad altmdn pensionsf6rsdkring.

Detta har ftjrsett virt pensionssystem

med en betydande konkurrensfijrdel

jimfrirt med uttdndska system. Pi

grund av detta unika drag kunde

de medet, som arbetsgivare friviltigt

hade fonderat fiir sina anstdttdas

pensioner innan det lagstadgade pen-

sionssystemet tridde i kraft, delvis

anvdndas tit[ att bekosta det [ag-

stadgade pensionsskyddet. Pi det

sdttet undveks klart tjverstora pen-

sioner. och arbetsgivare som visat

ett sociatt sinnelag btev inte helter

bestraffade genom dubbta pensions-

premier. I b<irjan av 1960-talet

handlade det om hundrata[s mitjoner

mark. Samma fenomen upprepades

1975 i samband med den stora niv6-

fiirhdjningen pi arbetspensionerna.

A andra sidan har virt pensionssys-

tem btivit avsevdrt mer komplicerat fiir

att pensionen berdknas anst6[[ningsvis.

Pi grund av APL:s sdrdrag behrivdes

omedetbart en pensionslag tiLL. KAPL,

och sedermera har man varit tvungen

att utdka [agpaLetten med b6de KoPL

och dess " kortjobbsvariant".

Med Sren har vir arbetspensions-

lagstiftning bLivit a|'tt mer komptice-

rad, och ddrfiir finns det ett verktigt

behov att ftjrenkta lagstiftningen. Fri-

vittiga pensioner anpassades fcir liinge

sedan tjt[ det [agstadgade pensions-

skyddet. Ocksi andra argument fcir

att pensionen skat[ bestdmmas anstd[t-

ningsvis har titL en stor del fcirtorat sin

betydelse. Samtidigt som man kommer

ifrin de frustrerande grinsdragning-

arna mettan APL, KAPL och KoPL, kan

grinsen mettan fdretagarpension och

arbetstagarpension dras pi nytt si att

den motsvarar dagens krav. Aven detta

talar om det tinskvdrda i att en frirenk-

[ing av arbetspensionstagarna framskri-

der pi bista siitt och i rask takt.

Arbetspensionsanstalterna och

Pensionsskyddscentraten vit[ kontinuer-

iigt frirbittra sin kundservice. Informa-

tionstekniken ger nya fdrutsdttningar

fcir detta. Attt fLer har webbplatser, som

ger bide de fijrsiikrade och fdrsdkrings-

tagarna tittging titt aktuett information

p5 ett behindigt sdtt.

Det iir emettertid inte dnnu mcijtigt

att ge de fijrsdkrade personlig service

med individuella pensionsuppgifter via

ndtet. Fijr ndrvarande iir redskapen

ftjr sdker identifiering av personer vid

elektronisk kommunikation inte dnnu

attmdnt tiLtgiingl.iga.

I friqa om personidentifikation har

Befolkningsregistercentraten tagit ett

berdmvirt initiativ och lanserat ett fiir

alta medborgare avsett identitetskort,

som kan anvlndas som officiel[ [egi-

timation och rentav som pass inom

Schengen-omridet. Kortet kan fijrses

med uppgifter om personens "etektro-

niska identitet". Man ta[ar ocksi om

etektronisk identifi kation av personer.

Innehavaren av ett sidant kort kan

identifieras otvetydigt pA nltet och

han kan ocksi underteckna handlingar

e[ektroniskt.

Problemet 5r att korten inte gir

5t. 0rsaken tjl"l. detta ir att myndighe-

ter och ftiretag inte erbjuder tjdnster

som kan anvindas med hjil.p av kortet.

A andra sidan skapas inte tjinster,

om det inte finns kort. Vid sidan

av Befotkni ngsregistercentra[en fijrbe-

reder Fotkpensionsanstalten ett eget

elektroniskt lD-kort, och bankerna har

ptaner p6 att fcirbdttra sin e[ektroniska

service. DA finns risken att dessa pro-

jekt framskrider oberoende av varan-

dra, utan titLrdcktig koordination. Di

dras enskilda mdnniskor llitt med i ett

kortspel vars regter de inte behdrskar.

Man fir hoppas att kortspelet fir
gemensamma reg[er. som tryggar att

korten bUr kompatibla och latta att

anviinda och betjdnar ddrmed heta

foIket.

Matti Uimonen

Pensionsutgiften
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S tll r e ls e n s b e r ii tt e ls e

Ar 2000 var Pensionsskyddscentro-

lens 40 verksamhetsdr och det sisto

dret av styrelsens tredrigo mandat-

period.

Styretsen sammantriidde 16 ginger.

Ut6ver fiirstag ti[[ dndringar av arbets-

pensionsskyddets inneh6[[ och Srenden

som giltde ledningen av Pensions-

skyddscentra[ens verksamhet behandtade

styretsen i sina sammantr6den en [ag-

iindring angAende Pensionsskyddscentra-

lens administration och ekonomi och

en sammanslagning av Pensionsinfor-

mationsbyrin och Arbetspensionsansta!

ternas fijrbund. Enskjtda betydetsefutLa

frigor var utlStandet om utredningen av

kon kurrensen inom arbetspensionssyste-

met och frigorna kring stiingningen av

det registrerade titLiggsskyddet. Styre!

sen godkdnde ocksi Pensjonsskyddscen-

tratens forskningspolitiska program f6r

6ren 2000-2005.

Arbetet med nya IT-trisningar i

som har ett tvingande tidsschema

sker i btirjan av Ar 2002, di euron

tas j bruk i arbetspensionssystemets

anmitningstrafi k och pensionsbestut.

Sttjrsta deten av systemplaneringen

inftjr detta gjordes pi Pensionsskydds-

centralen under Ar 2000.

Arbetet med registerreformen kon-

centrerades ir 2000 pi pensions-

och fiirvdrvsarbetsstatisti ken. Sa mti-

digt stutfrirdes den tekniska delen

av registerreformarbetet, och inom de

nirmaste 6ren kommer arbetet med

IT-systemen mest att hand[a om frir-

bdttring av funktionaliteten. Ett nytt

uppgiftsomride ir utvecktingen av

niitverkstjii nster.

Pensionsskyddscentratens personaI

har en medetitder pA 46 ir, och ett

stort antaI erfarna anstiitlda kommer

att gi i pension inom en nira framtid.

i
i
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av fiirra decenniet var fram-

gi och mitlennies orsa

rnga m. Nii ng Dirfiir de 10 unga akademiker
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Pensionsskyddscentralens styrelse vid sammantradet 1,4.2.2007. Sittande frin viinster Kaija Kaltinen, styrelsens

ordftjrande Kari Puro och Kaarina Knuuti. Stiende frin vanster Pensionsskyddscentralens VD Matti Uimonen,

It4arkku Sorvari, Seppo Mattila, Vesa Rantahalvari, Veikko Simpanen, Esko Kivisaari, Aarne Lehkonen, Jussi Kontio,

Lasse Laatunen, Folke Bergstrdm och Risto Suominen.

ett s.k. gesaltprogram, ddr de fick en

introduktion i sakkunniguppgifterna

pi Pensionsskyddscentraten. Ambitio-

nen ar att genom grupprekrytering

och systematisk introduktion i arbetet

trygga tiLtgAngen tiLt kompetent och

sakkunnig personaI ocksi i framtiden.

Fdrvaltningskostnaderna var sam-

mantagt 187,8 miljoner mark. I siffran

ingir pensionsnamndens kostnader.

Okningen jiimfdrt med 6ret innan

var atta procent. Personalkostnaderna,

inklusive frivittiga kostnader, uppgick

titl. 89,2 miljoner mark.

Pi an[dggningstillgingar qiordes

avskrivningar pi 4,5 mitjoner mark som

maximiavskrivningar en ligt niiringsskat-

tetagen. Mindre anskaffningar, under

10 000 mark, bokfiirdes som kostnader.

Utgifterna fiir Pensionsskyddscen-

tralens verksamhet ticktes i huvudsak

av kostnadsandetar frin pensionsan-

stalterna, som uppgick titL 192 mit-

joner mark. Av betoppet anvendes

172,9 miljoner mark ftir att ticka verk-

samhetskostnaderna. Aterstoden iikar

kostnadsandetsskutden.

PA grundval av tidigare irs resultat

av det tit[ Ftirsdkringsbolaget Garantia

tiverfijrda kreditfdrsiikri ngsbestindet

iterbetalade Pensionsskyddscentraten

138,6 miljoner mark tit[ pensionsan-

statterna. 0cksi under berittelseiret

uppvisade kreditftjrsiikri ngsbestindet

positivt resultat. Det innebar att

Garantia vid irsskiftet hade 774,5

mitjoner mark att Sterbetata titL

Pe nsio nsskyddscentra [en.

Vid slutet av 6ret uppgick kre-

ditfdrsikri ngskostnadsande[arna som

skutle iterbetalas tit[ pensionsanstat-

terna tit[ sammantagt 114,5 miljoner

mark. Av detta betopp kommer ca

106,2 mitjoner mark att Sterbetatas ti[[

pensionsanstatterna ir 2001.

Pensionsskyddscentraten beta[ade

5,6 mitjoner mark i direkta skatter.

Vid slutet av ir 2000 var antatet

ansti[[da pi Pensionsskyddscentraten

341, vil.ket var tio personer mer dn iret

innan. I siffran ingir anstdtlda som vid

irsskiftet var moderskapslediga elter

pi andra ledigheter. Lriner och arvoden

ti [[ representantskapet, styretsen och

djrektijrerna uppgick tiLl3 270 452

mark. Ovriga ltiner och arvoden upp-

gick titt 59 093 277 mark. Av pen-

sionsnlimndens kostnader ingir endast

lijnerna tit[ personalen pi berednings-

byrin i denna siffra.

Pensionsskyddscentralens

ftirvattningskostnader

Miti. mk

70

Ltiner och Liinebi-
aruoden kostnader

ADB- ovrigt
kostnader

I 2000 1999

Pensionsskyddscenttolen zooo \



Resultatrtikning

Ordinarie verksamhet 1.1.2000-31.12_2000 7.7.7999-31..12.1999

Intikter
Kostnadsa nde[ar

0vriga intiikter

Ansvarsftirdelning

Intiikter

Kostnader

Overftiring tiLt niista period

Kostnader

K6pta tjdnster

Perso na lkostnader

Lciner och arvoden

Pe nsio ns kostnader

Liinebi kostnader

Avskrivningar

0vriga kostnader ftjr verksamheten

Resultat ftire finansiella poster och skatter

Finansiella intikter och kostnader

Avkastning av placeringar btand best6ende aktiva

Rdnteintlkter

Rdntekostnader

Resuttat ftire skatt

In komstskatt

Ovriga direkta skatter

Den ordinarie verksamhetens resultat

D et tive rfiird a kreditbestd n d et

172 883

70 537

6 784 870

-6 784 670

-200

-56 747

783 420

-792 277

1,58 749

tl 468

6 853 780

-6 856 766

2 386

-56 442

-60 996

-10 548

-4 927

-4 036

-40 296

770 277

-777 239

0 0

-65 682

-73 709

-4 876

-4 477

-46 792

8 307

6 575

-469

-8 857

14 473

6 108

5 936

-1 310

-7 022

1.0 734

-2 326

-3 ?30

5 556

-5 556

-2 270

-7 442

3 772

-3 71.2

0 0

Intikter
0verskadeskydd

Riintei ntdkter

Kostnader

Aterbliring av kostnadsandelar fdr kreditfdrsdkringen

Ktarering av tiverskottet

Betalningar frin Garantja

Betalningar frin den ordinarie verksamheten

Aterbiiringar ti[[ pensionsanstatterna

Aterbiringar ti[t Garantia

Resultatet av sktitseln av bestindet

84 702

374

1.24 924

14 379

-138 601

-70?

84 476

-84 476

1231.07

1 158 724 265

-724 265

180 301

20 000

-200 301

0 0

00

$ PensionsskyddscentroLen 20oO
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Bolonsriikning

Aktivo 37.72.2000 31..1.2.1999

Bestiende aktiva

Materiella tilLgingar

Byggnader och konstruktioner

Maskiner och inventarier

Ovriga materiel.ta ti tLgingar

Pigiende nyanliiggningar

Aktier och andetar

Aktier och andelar

Rtirtiga aktiva

Fordringar

Li nefordri nga r

0verskadeskydd frin Garantia

Resu [tatreg [eri nga r

Kassa och bank

Passiva

27 062

9 306

27't

186

20 41.6

I 361.

271

7 425

851

1.74 488

8 467

30 825

1.?6 035

123 800

81 855

362 515

7 044

754 608

6 378

37 473

726 039

762 030

67 897

387 433

Eget kapitat

Ovriga fonder

Bunden fond

Resuttat frin tidigare riikenskapsperioder

Riikenskapsperiodens resuttat

FrEmmande kapitat

Lingfristigt

Kostnadsande[ar fiir kreditfcirsikringen

Kortfristigt

Skulder ti[[ leverantrirer

6vriga skuLder

Resu ltatreg [eri ngar

Utjdm ningsandetar fdr a nsvarsf6rde[ni n gen

Kostna dsa n detsskutd

Kostnadsande tssku [d fii r kreditfcirsi kri n ge n

19 006

4 545

1.4 273

7 792

90 477

106 200

17 01.9

942

63 898

139 400

718 534 118 534

0

0

0

0

8 288

1.1.8 534

243 987

362 51.5

29 273

1.8 427

778 534

268 899

387 433

Pensionsskyddscentrolen ZOOO J
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Noter ongdende uppriLttandet sv bokslut

Pi grund av ikrafftrddandet av lagen

om dndring av 12 5 och infijrande av

14 b 5 Lagen om pension fijr arbets-

tagare har scheman ftjr resultat- och

ba[ansrlkningen dndrats s6 att de fciljer

bokfciringstagen och -ftirordningen.

De viktigaste iindringarna dr att fcir-

sdtjningen av tjdnster och pubtikationer

iiverfiirts tit[ intdkterna i stittet ftir

nettoberikning av kostnaderna och

att underteveranskostnader som hinfcir

sig tit[ Pensionsskyddscentralens verk-

samhet tjverfdrts som en egen kost-

nadspost, 'kiipta tjdnste/, skitt frin

iivriga kostnader fdr verksam heten.

FriviLtiga personalkostnader har 6ver-

frjrts titt civriga kostnader fijr verksam-

heten. Personalkostnaderna har indetats

i tre detomriden, ltiner och arvoden,

pensionskostnader och ltjnebikostnader.

Jdmfijrelsetalen fri n fiiregiende

rlkenskapsir har omriknats si att de

motsvarar nuvarande scheman.

Avskrivningarna pi anliiggningstitt-

gingar ftitjer fortsdttningsvis planen

och sammanfaller med maximala rest-

vdrdesavskrivningar en [i gt ndringsskat-

te[agen. Mindre anskaffningar, under

10 000 mark, har bokftirts som riiken-

skapsperiodens kostnader.

2000

5 233

2 767

7

31,36

7999

5 771

2 439

1 737

2 727

70 537 1.7 468

Nol.er till bokslutet

Ovriga intikter
Hyresi nti kter

Fdrsiitj ni ng av tjdnster

Fdrsii [j ni n gsvi nster pi a n lii g g ni n gsti tlgi n ga r

Ovriga intikter
Samman[agt

Personalkostnader

Ldner och arvoden titl ledningen

Liiner och arvoden tit[ fcirvaltningsorganen

Genomsnittligt personanta[, Pensionsskyddscentraten

Genomsnittligt personantat. pensionsnimnden

Perso natkostnader

Pensionsniimndens andeI av personalkostnaderna

Avskrivningar

Maximiavskrivningar enligt NSL har gjorts enLigt avskrivningsp[anen.

Mindre anskaffningar under 10 000 mark har bokf<jrts som kostnader,

Avskrivningar pA byggnader och konstruktioner

Avskrivningar pi inventarier

Avskrivningar sammantagt

2 693

577

2 381

572

3 270

345

9

84 266

4 750

7 369

3 1.02

2 9s3

332

10

76 465

4 554

91.6

3 120

4 0364 477

Beloppenil000mark



Finansietla intikter och kostnader

Divide n di ntii kter

Fr6n iigarintressefdretag

0vriga

Ri ntei ntd kte r

Frin tivriga

Riintekostnader

TitL dvriga

Finansietta intikter och kostnader sammanlagt

An tiggnin gsti ttgin gar

Bokftirt vdrde 1.1.2000

0kning

Minskning

Avskrivningar

Bokftirt viirde 31.12.2000

Bokftirt viirde 1.1. 1999

0kning

Minskning

Avskrivningar

Bokfrirt viirde 31.12. 1999

Byggnader och

konstruktioner

20 476

2 01.4

0

-1. 369

2t 061

21. 31.2

20

-976

Aktier och

andetar

726 039

-4

1.26 035

1.26 599

560

2000

8 300

7

6 575

-469

1.4 473

Maskiner och

i nventarier

9 36L

3 256

-209

-3 702

9 306

9 099

4 013

-637

-3 720

7999

6 108

5 936

-1 310

70 735

0vriga materielta

nyttig heter

277

271,

251.

20

20 41.6 126 039

TKP Tieto 0y

9 361

6s9

F6rsiikri ngsaktie-

botaget Garantia

28 800

48

48

1.1.8 534

315 011

1.7 593

27 1.

851

OcteL 0y

15 000

1.3,7

13,7

3 000

18 640

-4 544

106 200

8 288

Fordringar

Linefordringar som ftirfa[[er om mer in ett ir

Aktieinnehav

AntaI

AgarandeL %

Ande[ rtister %

Bokftirt vdrde

Eget kapital"

Rdkenskapsirets resuttat

Aterbiri ng av kostnadsandelar ftir kreditftirs6 kringen

Aterbdring Ar 2OO7

Aterbiiring efter ir 2001

Resu ltatregleringsskulder

Semesterlcineskutd inkt. socia[a kostnader

()vriga resultatregteringar

Sam man[agt

330

22

33

2 21.2

34 666

1.2 381.

774 488

13 019

7 254

1.4 273

PensionsskyddscentroLen zooo $
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Ansvar, Mmk

Ersittningsansvar frir det titt Garantia civertitna

kreditftj rsd kri ngsbesti ndet

Hetsingfors den 28 mars 2001

Reuisionsberiittelse

Vi har granskat Pensionsskyddscentra-

lens bokftiring, bokstut och ftirvattning

fcir rdkenskapsiret 1.1-31.1.2000.

Boks[utet som upprittats av styretsen

och verkstii[[ande direktriren omfu ttar

verksa m hetsberdttetsen, resu ltatrd k-

ningen fdr den ordinarie verksamheten

och kreditftirsdkringsverksam heten,

batansrdkningen och noterna tiLL bok-

slutet. Efter utfiird granskning ger vi

virt uttitande om bokslutet och ftir-

vattningen.

Revisorernas Ab - Ernst & Young

har under rdkenskapsiret om bestirjt

PKF Finland 0y

CG R-samfund

Jaakko Pohtio, CGR

Kari Puro

Fotke Bergstrtim

Esko Kivisaari

Lasse Laatunen

Veikko Simpanen

tivervakni ngsrevisionen av Pensions-

skyddscentralen. Vi har tagit del av

en separat berdttelse om revisionen

daterad 5.3.2001. Granskningen har

utftlrts i enl.ighet med god revisions-

sed. Bokstutet, redovisni ngsprinci-

perna, innehittet i bokslutet och fram-

stiit[ni ngssdttet har hdMd granskats

i titLriicktig omfattning frjr att fi
faststStlt att boks[utet inte innehS[ler

vdsentliga fel etler brister. Vid gransk-

ningen av fdrvaltningen har vi ktarlagt

att styretseledamtjternas och verkstiit-

[ande direhcirens verksamhet varit [ag-

Helsingfors den 10 aprit 2001

Revisorernas Ab - Ernst & Young

CGR-samfund

Folke Tegengren, CGR

Matti Uimonen

Verkstiltande direktiir

tig en Ligt arbetspensionslagstiftningen.

Vi framfrir som virt utl6tande att

bokstutet har upprdttats i tjverens-

st6m melse med bokftiringstagen och

tivriga ftireskrifter om hur bokslut

skatl upprdttas. Bokslutet ger, pi det

sitt som avses i bokfiiringstagen,

en rdttvisande bi[d av resultatet

av Pensionsskyddscentratens verksam-

het och dess ekonomiska std[lning.

Bokstutet kan faststdtlas och ansvars-

frihet kan bevil.jas styrrelseledamdterna

och verkstdttande direkttiren ftir den

rdkenskapsperiod som vi granskat.

Titintarkastusrengas 0y

GRM-samfund

Tapio Luoma, GRM

Kaija Kat[inen

Kaarina Knuuti

Risto Suominen

1 086

Markku Sorvari

Jussi Kaltio

Markku Koponen

Seppo Matti[a

tQ eensionsskyddscenttolen 2ooo



Personalen

Htig grundutbiLdning, [ingvarig anstdt[-

ning och kvinnomajoritet klnnetecknar

Pensionsskyddscentra[ens personat.

Hela 44 procent av de anstdllda har

akademisk examen. Kvinnornas andel

av personaten dr 79 procent.

Mede[6ldern ar 46 Ar och perso-

nalomsdttningen fyra procent. Nitton

personer fir delpension, strjrsta delen

av dem deltidspension.

Nio personer rivergick tit[ andra upp-

gifter inom huset. Atta anstdtl,da del.tog

i arbetsrotatjon sivSl inom PSC som pi

pensionsanstalter och m jnisterier.

Vid slutet av berdttetseiret var antalet

anstSttda 34L, varav 21 pi viss tid. InkLu-

sive sommarpraktikanterna uppgick anta-

Let nya anstdllda titL 43.

Avtiini n gssystemet var fcirem6[

fiir utvecktingsarbete. Ett ftjrsrjk titt

poingsittning av de anstd[[da fijr

bestdmning av en uppgiftsretaterad

och en personlig deI av lcinen genom-

fcirdes. Systemet skat[ vara fiirdigt

viren 2002.

U pprdtthittande av arbetsftirmigan

De anstd[[das arbetsfdrmiga har redan

j flera irs tid f<itjts upp med det av

Institutet fcir arbetshygien utarbetade

arbetsfbrmigei ndexet. Arbetsfcirmiga n

beddms i samband med hdtsokontrotter.

Utg6ende frin bedcimningen sdtter

fdretagshdlsovirden i min av mtijl.ighet

in fcirebyggande rehabilitering.

Aren 1998-2000 bediimdes 213

anstdtldas arbetsfrirmiga med arbets-

fdrmigeindex. ArbetsfdrmAgan bedcim-

des vara utmdrkt hos ett hundra av de

unders<ikta personerna, god hos 91 och

mAttLig hos 22. Trots den stigande me-

delAtdern iir personatens arbetsftirmAga

god. Stgirderna frir uppriitthSttande av

arbetsfdrmigan har [ett titl resultat.

En del av persona[en har fitt detta

i kondjtionsfriimjande kurser ddr de

har uppmuntrats att ta hand om sitt

vdlbefi nnande. Kurserna har uppfcitjts

med konditionstriffar. Tidig rehabitite-

ring av detta stag har ordnats i fyra irs

tid. Under berdttelseiret var antatet

deltagare 65.

I program met fiir uppriitthi[[ande

av arbetsfcirmigan ingick ocksi tema-

tittstii[[ningar ftjr kvinnor och mdn,

temaveckor om hjdrtats vilbefi nnande

och migrdn. Genom ett projekt med

rubriken Liikahda (ROr pi dig) ftirs<ikte

man fi personer som inte rcir pi

sig mycket att btirja motionera regel-

bundet. Inom Pensionsskyddscentra[en

verkar ocksi minga hobbygrupper.

Personalutbitdning

Personalutbi [dni ngen f6rdetades pi

otika Smnesomriden enligt fcitjande:

pensions- och socialftirsikring 42 pro-

cent, utveckling av arbetsgemenskapen

och ftjrmansarbete 15 procent, data-

teknik 24 procent, sprik 13 procent

och dvrig personalutbildning 6 procent.

Kursdagarna var ca 6,1 per anstdtld.

Utbitdningsutgifterna uppgick ti[[ 3,1

procent av [rineutgifterna.

Utdver pensions- och sociatfrirsdk-

ringen ftirkovrade de anstdttda sig i

b[.a. presentationstekn i k, utbi ldarfiir-

digheter. teamarbete och datateknik.

Personalen i siffror

AntoL ansttillda

Kvinnor/mdn

MedeLdtder

Tjcinstedr

Personolomstittning %

Sjukfrdnvoro

DeLpensioniirer

Person o lutgifter ( 14 m k)
o loner uton sociola kostnader

. utbildning

o fdretagshtiLsovdrd
. sjukfrdnvarodogar utan

sociolo kostnader

. ovigo personolkostnoder

- logstodgade

- fivil.tigo

341

268/73

46,3

17,8

4,0

?t
19

63,2

2,0

0,8

1,9

18,6

2,7

I december brirjade en grupp pi 30 per-

soner ta ADB-ktirkort. En del anstillda

har ocksA studerat fcir merkonom-, fiir-

siikrings- och PD-examen.

Gesittutbitdning

Pensionsskyddscentra[en rekryterade

fijr fiirsta gingen tio personer fcir

en sakkunnigutbiLdning, som fortg6r i

elva minader. De som blev antagna titl
programmet har hdgskoteexamen pa

otika omriden. Programmet. som d6pts

tiLt gesiittutbitdning. gAr ut pi intdr-

ning i arbetet kombinerat med kurs-

och arbetsrotationsperioder. Program-

met har som mil att trygga tiLtgingen

ti[[ sakkunskap pA Pensionsskyddscen-

tralen ocksi i framtiden.

PensionsskyddscentroLen ZOOO tt
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f orj kni ng e tL L mi lle nn i e s ki f tets b ry tn i n g sti d

Pd 1990-talet skedde en oldrig tidi-

gare skddad strukturell omvtilvning i

somhiillet. Den var sd fundamental,

att mdnga omrdden inom ekonomi och

kultur redan har genomgdtt en sd gott

som toto I fii rii n d ri n g.

Anstutningen tit[ Europeiska unionen

och den ekonomiska och monetiira unio-

nen f6rsnabbade kapitalets. varornas och

tjiinsternas rtirelser 6ver grdnserna. Den

gtobata ekonomin accelererar pi grund av

IT-ndtverk, multinationetta jitteftiretag

och i nternationetta handelsorganisatio-

ner sisom WTO. Tidens tecken - urbanise-

ringen, den tikande marknadsekonomin,

utvecklingen av digitala arbetsredskap

och kommunikationer, samt den atlt mer

och internationetta kulturen

- dr syntiga ocksi i Fintand.

har reagerat pi de nya

m att bitda altt sttirre

nationetla och dvernationetta verksam-

hetsen heter och effektivera verksam he-

ten pi olika sdtt. Niista ir kommer den

gemensam ma eurovalutan att ytterligare

bidra titt detta.

0mvitvning i arbetstivet

Ftiriindringen har kanske drabbat arbetsli-

vet atlra kraftigast. Den fjdrde friheten

som EU garanterar gitler arbetskraftens

fria rtirtighet 6ver grdnserna i Europa.

Sidan rtirtighet har dock inte ftjrekommit

i si htig grad som man entigt den ekono-

miska teorin hade kunnat vinta sig. Trots

det dr det ktart att i synnerhet den unga,

vdl.utbil.dade arbetskraften kommer att bti

dnnu rtirtigare.

Anstiittningarnas och arbetsveder-

lagets natur iir ocksi stadd i ftiriind-

ring. Det gir inte att definiera ett

anstiittningsftirhS[tande Lika rdttinjigt

med hjiil.p av arbetstid, -ptats och ttin

som fdrut. Exempel pi detta lir kortjob-

ben inom restaurangbranschen och de

projektartade konsuttuppgifterna inom

IT-branschen. Det har ocksi btivit svi-

rare att definiera arbetets status p6

axe[n ftiretagare-ltinta gare.

I Fintand biLdades pi 1990-tatet sam-

hitlsgrupper; vitkas band titl arbetstivet ir
tunna, rentav obefintliga. Ett motsvarande

fenomen hade redan tidigare uppstatt pi

andn h6[t i Europa. Den grupp som ur

pensionssystemets synvinkel krdver mest

Servicen i siffror

t Reqisterutdrog tiLldefdrsiikrode 635 000

c Pen si onso n sta Ltem os regi ster-

utdrag tilL APL-fdrsdkrade 91 000

o Pensionsutrdkningar fiir de fdrsdkrade 2 300

. Rddgivningsbrevtilldef)rstikrode 14 000

o RddgivningssantoL 54 000

c Bestik ov kunder 3 600

o Utredningar av anstdllningsfdr-

hdllonden 9 100

o Intemetrddqivning 700

dveruokningen

o APL-)veruokningsfa[ 1 400

- tudngsfdrsrikingar 340

o FtiPL-rivervakningsfoL 280

- tvdngsfrirstikingor 56

o Behondlade ansdkningar om befrielse

lrdnFdPL-fdrstikingsslcyldighet 1700

Utlon dstjti rctem a i silfrcr
o Pensionsonsiikni ngor till utlandet

. BiLogor titt pensionsansokningor

. Rddgivningsbrev

c Rddglvningssomtal

. Registrerade uttiindska

pensionsbeslut

. InUg tiver frirstikingspeioder
o Betolning ov retroalctiva pensioner

. S oci a lf1rsd kri n g si nUg ftir
utlandsorbete

. Registreingar av utldndsko sociol-

firsrikringsintyg

4 400

10 000

1 100

20 800

14 000

9 500

500

5 500

1 200



uppmarksam het iir ildre arbetstijsa.

Arbetet stiilter attt sttirre krav. I a[[a

yrken kriivs numera biittre sprSkkunska-

per, IT-fdrdigheter och fcirmiga att kom-

municera dn tidigare. De tjkade kraven

betastar i synnerhet sidana 5[dre arbets-

tagare, som har en lig grundutbitdning.

Frir dem iir det a[[t sv6rare att stanna

kvar i arbetslivet.

Ftirdndringstrenderna ir atlmdneuro-

peiska etler rentav globata. I Finland

har sociatsektorn dock fitt uppleva dem

mera handgriptigt iin i andra linder. Den

krympta nationalinkomsten under depres-

sionen, bankkrisen och massarbetsttishe-

ten drev den offenttiga ekonomin i en

kris. Fciljderna bdr vi Innu tiinge pA

i form av skattebetastning. Titt detta

hdnfdr sig ocksi den stijrsta nackdeten

med den ovan beskrivna strukturomvand-

tingen: de sociala skiltnaderna ijkar i

friga om sivdl jnkomster, utbildning som

sociaI fun ktionsfrirm 5ga.

Anslutningen tit[ Europeiska unionen

cikade den internationella medvetenhe-

ten i Fintand. Det finldndska samhlllet

och [agstiftningen jlmfcirs numera i

detalj med de andra europeiska ldnderna.

Den internatione[la verksamheten och

jdmfriretsen har rjkat ocksi jnom 0ECD.

0ron fiir finansieringen av pensionsskyd-

det ndr befolkningen 8ldras 6r ett dmne

som diskuteras i hela vairlden. Tidig pen-

sionering dr ett bekymmer hdr hemma.

A[tt som atlt kan man tata om en

mA n gfasetterad brytni n gstid i arbetstivet,

som ocksi tar sig i uttryck som ett behov

att utveckta a[ta former av arbetstivsreta-

terad socialfrjrsii kring.

Understikningar som kiinselsprtit

Pensio nsskyddscentra [ens forskni ngs-

verksamhet har en viktig uppgift i att

identifiera fiirindringens riktning i sam-

hdttet och analysera den med tanke

pi utvecklingen av pensionsskyddet. Vik-

tiga frigor hdrvid iir vad som iir bestA-

ende och vad som ir fdrdnder[igt, vad

man kan och vad man inte kan piverka

genom lagstiftningen.

Forskningen sjitv har fciriindrats bide

titl innehiLtet och siittet att arbeta.

Fririindringarna ir synliga i atla forsk-

ningsgemenskaper, inte endast pi Pen-

sionsskyddscentralen. och de iterspegtar

frirdndringarna i samhdt[et.

Innehittet b6rjade iindras i biirjan

av 1990-talet, ndr oron fdr finansiering-

en av pensionerna och kraven pA eko-

nomisk forskning 6kade. Beslutsfattarna

vitte ha mera kunskap om vad pensions-

systemet kostar samhiitlet och hur det

pAverkar den tivriga samhdttsekonomin.

Fram ti[[ dess hade Pensionsskyddscent-

raten i huvudsak forskat inom social-

politikens omride, pensionsfrirminernas

funktionaHtet och utvecklingen av dem.

Frin och med den senare delen av

1990-tatet har den ekonomiska forsk-

ningens ande[ varit en tredjedel.

Pensionsskyddscentra [ens

forskningspolitiska program har som

ambition att kunna beakta fdrdndring-

arna i samhdt[et. Forskningen dr jndelad

i fem undergrupper e[[er dmnesomriden.

De tvi fcirsta hdnfiir sig tjtl" frirtjds-

pensionsprob[emati ken : arbetsfdrm 6 ga n

och arbetsmotivationen, med andra ord

frirutsdttningarna ftjr att stanna kvar i

Pensionsskyddscentralens
utlitanden

Utldtonde tiLl social- och htilsovdrdsministe-

iet om ansdkan om c)nding av grunderno

fdr fdrsdking enLigt minimiviLLkoren i FoPL.

PSC:s styrelse 1/2000

Utldtonde till arbetsministeiet om arbets-

ovta k La g ko m nittd n s La gfd rs lo g

(K1lvl 2000:1). PSC:s styrelse 4/2000

UtLdtande till socioL- och hdlsovdrdsminis-

teriet om sLutrapporten ov konkurrensutred-

ni n g e n i n om o rbetsp en si o n ssyste m et.

PSC:s styrebe 5/2000

U tldto n d e ti [[ s oci o L o ch h ti lsovd rd smi ni ste-

iet om promemoian av orbetsgruppen som

utrett missbruket av den sociolo tryggheten.

PSC:s styrelse 6/2000

Utldtonde och utredning till sociol- och hiit-

sovdrdsministeiet om problem med personer

som foLLer genom skyddsntitet i sombond

m ed refo rm en av o rbets k) s h etsp en si on ern o.

PSC:s styrebe 7/2000

UtLdtande till sociaL- och hdbovdrdsministe-

iet om regeingens proposition om anding
ov 12 och 14 a f lagen om pension Jdr
0 rbetstog o re. PS C : s sty relse 8/ 2 000

Utldtonde tiLL sociol- och hrikovdrdsministe-

iet om onsdkon om bertikningsrcinta entigt

sdrskilda grunder for grundfc)rsdking enligt

APL. PSC:s styrebe 9/2000

UtLdtonde till sociaL- och hdkovdrdsministe-

iet om projektet fc)r reform ov medborgor-

skopsLagen. PSC:s styreke 11/2000

Uttdtonde ti Ll j ustitieministeiet om frirslaget
tiLl regeingens proposition till Lag om iindring

ov utsr)kningslogen. PSC:s styrelse 12/2000

Utldtande till socioL- och hcikovdrdsministe-

iet om anscjkan om bertikningsrdnto enLigt

scirs ki Lda grunder fr)r grundfdrsd ki n g en ti gt
APL. PSC:s styrelse 12/2000

Utldtande tiLL justitieministeiet om Perso-

n o ba kerh ets ko m mittdn s b etri n ko n d e 2 000 : 2

PSC:s styreLse 13/2000

Utldta n d e ti Ll soci a L- oc h h d Lsovd rd s m i n i ste-

iet om tidpunkten ft)r utbetalning av APL-

pensioner. PSC:s styreke 14/2000

U tldta n d e ti [[ s o ci o l- o ch h ti lsov d rds mi ni ste-

iet om pensionsforstikingsbolagens ansokon

om tinding av siirskildo grunder fdr grundfdr-

sriking enligt APL. PSC:s styreLse 16/2000

Pensionsskyddscentrolen ZOOO tJ



arbetstivet. Dessa dr i sin tur beroende

av sivdI individens, arbetsgemenskapens

som samhStlets egenskaper.

Tidig avgdng frdn orbetsLivet dr efr.

dmnesomride som omfattar forskningen

i arbetsftirm6gan och fiirtidspensionerna.

Med hjiitp av enkit- och registermaterial

har man studerat bL.a. vitka vigar indivi-

der [dmnar arbetsHvet, pensionsbenigen-

heten och fcirminernas funktionaHtet ur

vdtfdrdssynvi n ke[.

Ftirtidspensionsprob Lemati ken dr

kanske den sviraste punkten i virt pen-

sionssystem. och en snabb fiirdndring har

efterlysts. Utredningar har visat att fin-

ldndare som en ging ansijkt om pension

i attmiinhet ldmnar arbetshvet pi ett etler

annat sdtt inom nigra ir. I en nordisk

jdmfrireLse dr v6r situation klart ofiirmin-

tigast i frSga om fcirtidspensioner.

Perso n a Len s orbetsmotivoti o n, a rbetsfd r-

mdgo och ftiretagens organisotion itr

ett forskningsomride som ocksi handLar

om fiirtidspensionerna, men ftjremSlet 5r

arbetsplatserna. ArbetsftjrhStlandena pi

arbetsptatserna har kartlagts i detaLj.

Utredningarna s6ker svar p6 bL.a. frigan

huruvida dldre arbetstagare tir stdd pi

arbetsplatserna fcir att fortsiitta arbeta,

om det finns 5lderspotitik, vilken inverkan

utbrdndhet och fosisk arbetsfiirmiga har

pi personens arbetsmotivation och vilken

betydetse arbetsp[atsens organisation har.

Brytningsskedet i orbetslivet och pensions-

sl<yddet dr ett omride som omfattar

fdrdndringstrenderna i arbetstivet ur pen-

sionsskyddets synvinke[. En friga som

vdcker oro dr t.ex. att intjiiningstiden

fijrkortas p. g.a. utbil.d ni ng, arbetslcis het

och andra orsaker. Diirftjr fdsts uppmdrk-

samhet vid fciriindringar av intjdnings-

tiden och ansti[[ningarnas ldngd samt

andra drag som kdnnetecknar arbetet i

oUka skeden av livscykeln.

Intemotionellt jrimforonde fu rskning om

socioltrygghet gir ut pi attjdmftira

den sociala tryggheten i olika ldnder.

Man jdmfiir [agstiftningen och de histo-

riska och ideologiska omstindigheter som

piverkat den, bide direkt och principiellt.

Dessutom sammanstd[s jdmfdrande statis-

tik civer socialftirsikringen i o[ika [dnder.

Pe nsi on ssl<yd det i so m h ii Llseko n omi n stAr

som rubrik fijr Pensionsskvddscentratens

ekonomiska forskning. Rubriken syftar pi

pensionssystemets roll i och inverkan pi

makroekonomin. Ett siitt att ndrma sig

dmnet dr en anatys av nationatrdkenska-

perna och den offentliga ekonomin. Fijr

att uppni tittriicktig insikt om pensions-

systemet miste man ta hiinsyn titl den

demografi ska utvecktingen och genera-

tionstdnkandet. Detta efterstrivas genom

generationsrdkenskaper och generations-

modetlsstudier. Underscikningar av det

sistndmnda staget har gjorts i samarbete

med Ndrings[ivets forskningsinstitut ETLA.

Aven formerna fdr finansieringen av

pensionssystemet. fonderingen och pta-

ceringsverksamheten undersdks pi otika

sdtt. Amnen som hdnfiir sig titt detta ir
t.ex. vdxelverkan me[[an pensionssyste-

met och arbetsmarknaden. utformningen

Utbitdningstjdnster

Utbild ni ng fiir pensionsonstaltemo

o Kurser och seminoier 44

o Deltogare 2 275

. Kursdagar 2 156

Utbitdningen hondLode om temon som grunder-

n o frir orbetspensi onema, o n svorsf,iirdelni n gen,

reho bi litein gen, foretagarpen sionern o, i nter-

n ation elto pen sion sti ren den, dotasekretessen,

skr)tseln av fdrsdkingal pensionsrykeln, utbe-

tolning ov pension tiLL onnan on pensionstogo-

ren sjriLv och pensionssystemet i Tysklond.

Utbildning fiir FPA:s perconal

. Kurser och seminoier 37

. Deltogore 888

o Kursdogor 840

Man ordnode tre dogor Ldngo grundkurser, tema-

dago4 rehabiliteingsseminoier och kurser f6r

fr) rs d ki n g sdi sti kten.

Utbi ldni ng fiir andra sammonslutni ngar

o Kurser och seminaier 35

. DeLtogore 916

o Kursdagar 663

MdLgrupperna var personaLen pd orbetskrafts-

byrder och Tf-centroLer, sociotorbetare pd

sj u kh u s och soci o lfdrsdkin gsstu deronde i d
fo m m erfo rs u ni versitet.

Pd kurserna behandlodes bdde grundfokto

om pensioner och iindingar ov orbetspensions-

logarno-

av livscyketi nkomsterna och utvecktingen

av ekonomiska antaganden som utgcir

grunden fcir Pensionsskyddscentra[ens

prognosmodet[.

Elektroniska hjSlpmedet ftirdndrar

sattet att arbeta

Inom forskningen har man tagit steget ut

ur forskarkammaren mot en mer kommu-

nicerande kultur. Nyckeln ti[[ indringen

av arbetssdttet dr utvecklingen av kom-

munikatjonsmedten och -fdrdigheterna.

Tidigare bestod forskningsarbetet
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typiskt av att utarbeta forskningsrappor-

ter. Ibtand gjorde forskaren atl"ting sjiiLv

fr6n bO{an titL stut ptanerade enkdtbtan-

ketter, postade dem. samlade jn dem,

skickade piminnelser, kodade, lagrade,

anatyserade och skrev till stut atl text

sjiitv. inktusive bitder och tabe[[er. Ftir-

stieligt nog kunde altt detta ta flera

ir. PA Pensionsskyddscentralen har man

velat g6ra processen effektivare genom

att ligga ut postningen, kodningen och

lagringen av uppgifterna, vilket gtir att

arbetet framskrider betydtigt snabbare.

Dessutom har man fcirsijkt anvdnda regis-

termateriaI effektivare 6n fiirr.

De etehroniska arbetsredskapen,

e-posten och Internet, fijrsnabbar och fiir-

dndrar arbetet. I framtiden pubticeras en

typisk forskningsrapport knappast sdrshtt

ofta i pappersform, utan den utformas ti[[

en elektronisk text- och ldnksamLing, som

kanske dndras och lever i tiden. Den upp-

dateras som en webbplats elter databas.

Forskningsrapporten kom mer antagti-

gen att fi ge vika f6r expertdatasystem,

som kan anvdndas i stdrre utstrdckning

och mingsidigare dn ftirr. Det iir mtijtigt

att den tradjtjone[ta "tegelstenen" hett

kommer att tdckas av historiens damm.

I framtiden kan en forskare kanske inte

heller behilta, dga och publicera sina rdn

i sitt eget namn pi samma s6tt som

tidigare, utan forskningsarbetet fir mera

karaktdren av projekt- etler teamarbete,

ddr de enskitda forskarnas bidrag dr a[[t

svirare att hil.ta i sdr.

Produktionen av egentliga forsk-

ningsresuttat dr jnte atlt som ingir i

forskaryrket. En attt viktigare del av fors-

karens arbete utgdrs av en direkt, snabb

kommunikation med oHka grupper. Tidi-

gare var diskussioner med fiirmannen och

nigra kolleger mihdnda nog. Man fick

bearbeta och finslipa sina uppfattningar i

Lugn och ro jnnan man offenttigt sti[ldes

titl svars fijr dem ti[[ exempel i samband

med en publicering.

Samarbetsf5rdigheter virdesitts

Beslutsfattare, media och samarbetsndt-

verk bide jnom och utanfijr den egna

organisationen krdver att forskningen

presterar mer och snabbare 5n f6rut. Det-

tagandet j internationeltt forskningssam-

arbete tjkar kraftigt.

Minga forskare f6r nufdrtiden upp-

leva att de producerar relativt sett firre

egna rappoter. men har stiirre mdj-

tigheter 6n fijrut att piverka pubtika-

tioner som produceras pi annat h5tt,

den externa informationen och s[utligen

ocksi bestutsfattandet i samhiitlet. Ndt-

verksbi[dningen och medjesamhdtLet btir

pi detta sitt syntiga i det praktiska

forskni ngsarbetet.

Med rdtt stor sdkerhet kan man sdga

att samarbetsfirdigheterna kommer att

speta en altt sttjrre rot[. A andra sidan

miste man ocksi komma ihig att de

nya sdtten att arbeta jnte avskaffar de

yrkesmdssiga krav som av hdvd stiil"l"ts pA

forskaren. Det 6r fortfarande viktigt att

behdrska forskningsmetoderna och ana-

lysredskapen i detatj och kunna utLrycka

sig vdt i ta[ och skrift - rentav viktigare

dn frirr i och med att kommunikations-

takten accetererar.

Inom forskningen rdr man sig atttid

Pensionsskyddscentralens register

Anvtindning

Registren behovs for odministrotionen av

orbetspensionsskyddet och vid somarbetet med

de dvigo pensionssystemen.

De viktigoste registren och deros innehdll:

o Personregistret: person- och odressuppgifier

c Fdryiirusarbetsregistret: uppgifter om APL,

SjPL-, KAPL- och KoPL-anstiillningo4 LFI)PL-

o c h Fd P L-v e rks a m h et, befri e lser frd n s l<y Ldi g -

heten att to Fr)PL-fdrstiking, StPL-, K|APL-

och KyPL-onstdlLningol onstiillningor pd Fin-

lands Bonk och FoLkpensionsanstoLten, upp-

gifter om onhtingigo utredningor

o Pensionsregistret: besLut om orbetspensio-

ner och rehobiliteingspenningar, uppgifter

om folkpensionsbeslut
o Pen si on sord ni n gsregi stret: AP L- o r bets givar-

n o s p en si on sft)rsd ki n gor

. Ansokningsregistret: onhdngigo och

ovqj o rd a p en sion son sd kni n g o r

. Arendehonteingsregistret: uppgifter om

hur utredningor framskider inom otika

ar b etsen h eter p d Pen si o n s s kyd dscentra len,

uppgifter om hondLingor som htinfr)r

sig ti[L pensionsonsokon, besviir som ar

anhringigo vid pensionsndmnderno och

fo rsti ki n g sdo m stolen och b es Lut g ti LLa n de

dem, uppgifter om ersdttningor enLigt

lo gen o m o lycksfa lkfrirsd ki n g, traJi kfdr-

s d k i n g slo gen och mi Litri rska d eto g en

pi den yttersta gransen av sitt kunnande.

Det Zir mdjtigt att stiindigt miita nya

krav endast om titLriicktig fortbil.dning,

samarbete och omfijrdelning av arbetet

kan tryggas. 0[ika forskningsgemenska-

per, ocksi de med mer erfarenhet, tar

intresserat emot ftjrdndringstrycket frin

omvdrtden, de flesta godkiinner ftirdnd-

ringarna och anpassar sig titl. dem.

Skibenten, politices doktor l4ikoel Forss, vor avde[-

ningschef pd Pensionsskyddscentrolens forskningsovdel-
ning dren 1995-2001 och dr numerl forskningsdirektdr
pd Folkpensionsonstolten.

Pensionsskyddscentrolen zooo !\



Fiirvaltningsorgonen

RE PRESENTANTSKAPET 1 9 98-2OOO

Arbetsmarknadsdirekttir Teuvo Metsiipetto vice ordftjrande

Persan ti ga su pptea n ter
Fdrvattningsdirektcir Kari T. Ahonen

Direktcir Risto Suominen

Represe n to nte r fdr a rbetsgivo r n o
Bergsriidet Jukka Hdrmdtii, Enso Abp Bergsridet Jaakko Ihamuoti[a, Fortum Abp

Styretseordf<irande Hejkkj Pentti, Lemminkiiinen 0y

Verkstiittande direkttjr Pekka Sairanen, Metsiipuu 0y

Bergsridet Mikko Kivjmiiki, Rautaruukki 0y

Verkstiit[ande direkttjr Timo Fredrikson. A. Fredrikson 0y

Djrekttjr Seppo Riski Avdelningschef Risto Atanko
Industrins och Arbetsgivarnas Centralftjrbund TT Industrins och Arbetsgivarnas Centra[fdrbund TT

Verkstiitlande djrekttjr Markus Tiitota, Landsbygdens arbetsgivarefdrbund VerkstiiLtande direkttir Esko Murto. Huisku[a 0y

Ardinsrie nnedlemrnar
Kans[ichef Markku Lehto ordfiirande

Direkt6r Harri Koutum jes, Servicearbetsgivarna

Direkttjr Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna

Rep rese nta n te r fdr a rbetstogo rn a
Direktiir Pekka Ahmavaara
Fi ntands Fackftjrbunds Centratorganisation, FFC

Ordfiirande Jarmo Ld hteen miiki
Pa ppersfdrb u ndet

0rdf<irande Timo ValLittu, Kemifacket

F<irvaltni n gssekreterare Marja Puuska
Se rvicebra nschernas fackfti rbu nd

Ekonom Mjkko Tuomjnen, Fintands Sjtimans-Union

0rdftjrande Esa Swantjung
TjdnstemannacentraLorganisationen FTFC, t.o.m. 14.2.2000
Ordftjrande Mikko Miienpiii
Tjdnstemannacentratorganisationen FIFC, fr.o.m. 74.2.2000

0rdftirande Risto Piekka, AKAVA

fre prese nto n te r fdr La ntb ru ksfiiretag a rn e
II direktionsordftirande Hannu Aho
Centralftirbundet fijr [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Husmor Terttu Mielikiiinen
Centralfrirbundet ftjr [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Rikdagstedamot 0[a RosendahI
Svenska Lantbruksproducenternas Centralftjrbund SLC

Rep resenta xter fdr f& retagarn a
Verkstiittande direktcir Matti Lepistii, Viipurin Leipii 0y

Fdretagare Markku Wuoti, PeMac Consutting Ky

fr e p res e n td n te r f ii r p e n si o n sfti rs d kri n g s b o la g e n
Overmatematiker Taisto Lassita, Varma-Sampo

Verkstd [La n de di re ktijr To m Li ljestrti m, Pensio n s-Tapio [a

Verkstiitta n de di rekttjr Fo Lke Li ndstrcj m, Verdandi pensionsfdrsii kri n g

Rep rese nta n t fd r Jcirsti kri n gsk ssso rn a
Verkstiittande direkttjr Keijo Piskonen, E[iikekassa Tapio

Djrektrir Eeva-Liisa Inkeroinen, Servicearbetsgivarna

Djrektiir Kauko Rautiajnen, Servicearbetsgivarna

0rdftirande Kalevi Vanhata
Trd- och speciatbranschernas ftjrbund

0rdftirande Kauko Lehikoinen
Bi l.- och Tra nsportbranschens Arbeta rftj rb u n d

1. vice ordfrirande Jorma Katlio, Servicebranschernas fackfiirbund

Sekreterare Erik Lindfors
Meta ILarbeta rf<irbu ndet

0rdftira nde Ritva Savtschen ko, Fin lands Livsmedetsarbetareftirbund FLF

Generatsekreterare Seppo J unttita
Tjdnstema n nacentra[organisatjonen FTFC

VerkstiiL[ande direkttir Markku von Hertzen, Fin[ands Ekonomfiirbund

Husmor Ritva Kautto
Centralfijrbundet ftjr Lant- och skogsbruksproducenter MTK

Jordbrukare Reino Parkko
Centralftjrbundet fcjr Lant- och skogsbruksproducenter MTK

Yrkesfi skare Heikki SaLokangas
Fi ntands Yrkesfi skarftirbund

Verkstdttande di re kttjr Matti Pe ltota, Mas ki nfti reta ga rnas Fii rb u n d

Djrekttir Tauno JaLonen. Fdretagarna i Finl.and

Vice verkstS[[ande direktiir Lasse Heiniti. Pensions-Fennra

Vice verkstii Lla nde direkttir Jaakko Tuomi koski, ILmarinen

Verkstii[[ande di rekttjr Joha n Da h lman, Atandia-botagen
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Verkstdtlande direhcjr Kari Puusti nen, Bensii ni kauppiajtten E[iikekassa



R e p rese nta nt f 6r pensfcrssttfi e lse rn s
Ban kdirektiir Eero Tuomai nen
Leonia Abp, t.o.m. 11.5.2000
Verkstiitlande direkt<ir Matti Sotjantahti
PT:n Etiikesliititi, fr.o.m. 11.5.2000

# ep rese nta nt fd r f ii rsti k ri n g sm edi ci n e n
Generatdirekttir Jorma Rantanen, Institutet ftir arbetshygien

ilvriga medlemmar
Vicehlrads hijvdi n g Ai ta Li nd, Rittss kyddscentra len fijr h iitsovi rden

0verdirekttir Han n u U usitato
Forsknings- och utvecklingscentralen socjat-
och hii[sovirden STAKES

Sekreterare
Avde[ningschef Hetena Tapio. Pensionsskyddscentraten

REPRESENTANTSKAPET 2 OO 1-2 OO3

f,ledlemmsr
Kanslichef Markku Lehto ordftirande

Arbetsmarknadsdirektiir Teuvo Metsiipetto vice ordftjrande

Rep rese nta n ter rfdr cr&efsgf t orno
Bergsridet Jyrki Juuseta, Outokumpu Abp

Bergsridet Mjkko KivimIki, Rautaruukki 0y

Direktijr Seppo Riski
Industrins och Arbetsgivarnas Centralftirbund TT

Verkstiittande direkttir Veti-Matti Rekota
Landsbygdens arbetsgivareftirbund

Direktiir Harri Kou[umies, Servjcearbetsgivarna

Direkttir Hei kki Ropponen, Servicearbetsgivarna

Personatdirektcir Patrik Pa[mgren. Sitja Line 0y Ab

Nep resento nter fdr a rbetstaga rn o
Direkttir Pekka Ahmavaara
Fintands Fackfiirbunds Centra[organisation FFC

0rdfrirande Jarmo Liihteenmiki
Pa ppersfdrb u n det

0rdfiirande Timo Vattittu, Kemifacket

Ftirvattningssekreterare Marja Puuska. SeMcebranschernas fu ckftjrbund

Ekonom Mikko Tuominen
Finlands Sjdmans-Union

Ordftjrande Mi kko Miienpiiii
Tjinsteman nacentra[organisationen FTFC

0rdfiirande Risto Piekka, AKAVA

{4 e p rese n ta n te r f ii r la n tb ru ksfii retsg a r n e
Riksdagsman Hannu Aho
Centratftjrbundet ftir [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Husmor Terttu Mietikiiinen
Centratfijrbundet ftir [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Direktrir Harri Mattita
ABB 0y

Avdelningsdirekttir Kaj Husman. Instjtutet ftir arbetshygien

Lagstift ni n gsridet An na-Riitta Wa[U n, J ustitiem j nisteriet

D'irekttjr Tetlervo Kting
Forsknings- och utvecklingscentraten socia[-
och hiilsovirden STAKES

Person tiE o su ppl** nter
Ftirvattningsdirekttjr Kari T. Ahonen

Direkt<ir Risto Suominen

Chefdjrektcir Juha Rantanen, A. Ahl"strtjm Osakeyhtit)

Styrelseordfrirande Heikki Pentti. Lemminkiiinen 0y

Avdelningschef Risto A[anko
Industrins och Arbetsgivarnas Centralfijrbund TT

Verkstiitlande direkttir Esko Murto
Huiskul.a 0y

Direkt<ir Eeva-Liisa In keroinen. Servicearbetsgivarna

Di rektijr Kauko Rautiai nen, Servicearbetsgivarna

Direkttjr Christjan Gr<jnvat[, Sitja Line 0y Ab

Ordftirande Katevi Vanhata
Trd- och specialbranschernas fdrbund

Fijrbundssekreterare Matti Veh kaoja
Bil och Transportbranschens Arbetarfcirbund

1. vice ordfdrande Jorma Kat[io, Servicebranschernas fackftirbund

Sekreterare Erik Lindfors. Meta[tarbetarnas Ftirbund rf

Arbetsltishetskassedi rektti r Ta rja Va lti n hei mo
Fi ntands Livsmedetsarbetaref<irbund FLF

Generalsekreterare Seppo Juntti [a
Tjdnstem a n nacentra [organisationen FTFC

Verkstiiltande di rektcir Markku vo n Hertzen, Fi n lands Eko nomfiirb und

Husmor Anne Kylmiiniemi
Centratfijrbundet ftir [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Jordbrukare Kydsti Harju
Centratfcirbundet ftjr [ant- och skogsbruksproducenter MTK
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0rdftjrande Holger Falck
Svenska Lantbruksproducenternas Centra Lfijrbu nd SLC

&epr*sen*o*fer yor flfref*garna
Fdretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Verkstd[[ande direktijr 0tti-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen 0y

fi eprese nta n te r Jd r p e nsi o n sfd rsii kri n gsbal* ge*
Overmatematjker Taisto Lassila, Varma-Sampo

Verksti[[ande direkttir Tom Liljestrcim, Pensions-Tapiota

Verkstii [La n de d j rektdr Fo Lke Li ndstriim, Verda ndi pensio nsfdrsii kri n g

Re p rese nta n t frir fd rsri k ri n g s kassorn $
Verkstdltande djrektcir Keijo Piskonen, Etdkekassa Tapio

R e p rese *ta n t fdr pemsr*rssfrpels*rx a
Verkstii[Lande direkttlr Matti SoLjanl"ahtj. PT:n Etdkesddtjtj

ftepresentant frlr f&rscfrrfngsrn e didnen
Generatdirekttjr Jorma Rantanen, Instjtutet fijr arbetshygien

6vriEa wedtenem*r
0verdi rektcir Eita Uotil.a. Rdttsskyddscentralen fcir hdlsovirden

Direkttjr TeLtervo Kting
Forsknings- och utvecktingscentralen ftjr socia[-
och hiilsovirden STAKES

5e/<refe,'ore
AvdeLningschef Hetena Tapio, Pensionsskyddscentraten

STYRELSEN 1998 - 2000

!'ledlernffisr
0rdftirande, verkstiitlande direkttir Kari Puro, Itmarinen

Vice ordftjrande. regeri ngsridet Markku Sorvari
social och hiitsovirdsministeriet

ft ep resent$ n te r fd r a rb etsgi va rn a
Direktcir Lasse Laatunen
Industri ns och Arbetsgivarnas Centratfijrbund

Direkttjr Markku Koponen, Servicearbetsgivarna

Direktiir Jussi Katlio
Meta[Lindustrins centralftirbund M ET

Rep rese n t c n ter !*t a rb* tsl*Ea rn e
Sociatpolitisk sekreterare Aarne Leh konen
Fin [ands Fackftjrbunds CentraLorga nisation FFC

Socia[poLitisk sekreterare Kaija Kalti nen
Fi n [a nds Fackftjrbu nds Centratorganisatjon FFC

Socjatsekreterare Veikko Simpanen
Tjd nsteman nacentra [orga nisationen FTFC

R€p res€ n ta n t fij r la n t b ru ksfii r*t$ g c {n {}
Direktiir Kaarina Knuuti
CentraLfcirbundet f6r [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Represenfont /o r {dretagorna
Direktiir Risto Suomjnen, Fdretagarna i Fintand

Yrkesfiskare Heikki Satokangas
Fi n [a nds Yrkesfi skarf<irbund

Juridiskt ombud Risto Tuominen, Fdretagarna j Fin[and

Verkstii Lta nde direkttjr Tij na 0ksa La-Lei no, Eri koiskaupa n Liitto

Vice verkstiittande direktdr Lasse Heiniti, Pensions-Fennia

Vice verkstdttande direktiir Jaakko Tuomikoski, Itmarinen

Verkstd Lta nde direktijr Ei [a Blomqvist, Ata ndia-bota gen

Verkstii[[ande djrekt<ir Kari Puustinen. Bensiinikauppiaitten Etiikekassa

Direktcjr Harrj Mattita, ABB 0y

Avdetningsdirektdr Kaj Husman. Institutet frir arbetshygien

Bitrddande chef Erkki Blom, RittsskyddscentraLen ftjr hdLsovirden

Direkttir Terhi L<innfors
Forsknings- och utvecklingscentraLen fijr sociat-
och hdlsovirden STAKES

Sultpleanter

Juris kandidat Johan Astrdm
Industri ns och Arbetsgiva rnas Centra Lftirbund

Juris kandidat Jukka Karhu, Servicearbetsgivarna

Vicehdradshtivding Hannu Rautiajnen
industrins och Arbetsgivarnas Centralfcirbund

Jurist Janne Metsimiiki
Fj n [ands Fackftjrbunds Centralorga nisation FFC

Ekonom Ismo Luimula
Fi n La nds Fackftirbunds Centratorganisation FFC

0rdftjrande Matti ViLjanen
Ingenjtirsfcirbu ndet

Sektionschef Itkka 0jaLa
CentraLfcirbundet fdr Lant- och skogsbruksproducenter MTK

0rganisationschef Kari Pankka, Fiiretagarna i Fjntand

t$ Cen si on sskyd d scen t t ole n 2 000



i)vrigo medlemmar
Verkstdltande direkttir Paavo Pitkiinen
Varma-5ampo

dvertiikare Seppo Mattita, Pensjons-Fennia

Verksa m hetsledare Fotke Bergstrtim, Pensionsstiftetsefiireni n gen ESY rf

Sekreterare
Avde[ningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentraten

STYRELSEN 2001-2003

Medlemffiar
0rdfrirande verkstii lta nde di rektiir Kari Puro. I[mari nen

Vjce ordftjrande regeri n gsridet Markku Sorvari
social och hiitsovirdsministeriet

Rep rese n ta n te r f d r a r b etsgi va rn a
Direkttir Lasse Laatunen
Industri ns och Arbetsgivarnas Centra[fijrbund

Djrektiir Markku Koponen, Servicearbetsgivarna

Direkttir Jussi Katlio
Metatlindustri ns centralftirbund M ET

Rep rese n to n te r fii r a r b etstog o rn o
Sociatpotitisk sekreterare Aarne Lehkonen
Fi n lands Fackftjrbunds Centra [organisation FFC

Social.potitisk sekreterare Kaija Kattinen
Fi n [a nds Fackftirb unds Centra lorga nisation FFC

Sociatsekreterare Veikko Simpanen
Tjdnstema n nacentralorga nisatio nen FIFC

Re p rese n ta n t fiir lo n tb ru ksfd reta g a rn a
Direkttir Kaarina Knuuti
Centralftirbundet fbr [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Rep rese nta nt fii r fd reta g arn a
Direktiir Risto Suominen, Fdretagarna i Fintand

lvriga medlemmor

Forskningsdirekttjr Esko Kivisaari
Varma-Sampo

dvertiikare Seppo MattiLa, Pensions-Fennia

Verksam hetstedare Fo[ke Bergstrtim, Pensionsstiftetseftireni ngen PSF

Sekreterore
Avdetningschef He[ena Tapio, Pensionsskyddscentra[en

REVISORER
Revisorernas Ab - Ernst & Young
PKF Fintand 0y
Titintarkastusrengas 0y

Verkstiit[ande direkttir Taisto Paatsita
Lantbruksfijretagarnas pensionsanstalt LPA

Overtdkare Timo Hetske. Tapiol.a

Verkstdtlande d'irektrir Lauri Koivusato, LEL Arbetspensionskassan

Suppleanter

Juris kandidat Johan Astrtim
Industrins och Arbetsgivarnas Centratftirbund

Social"potitis kt om bud Vesa Ra nta hatva ri, Servicearbetsgiva rna

Vicehiiradshtjvding Hannu Rautiai nen
Industri ns och Arbets givarnas Centra [ftjrbu nd

Jurist Janne Metsimiiki
Fin[ands Fackf<irbunds Centralorganisation FFC

Ekonom Ismo Luimuta
Fi n [ands Fackftirb unds Centra lorga nisation FFC

Ordftjrande Matti Vi ljanen
Ingenjcirsfdrb u ndet

Sektionschef Il.kka 0jata
Centratftirb u ndet fijr [ant- och s ko gsbru ksproducenter MTK

Utveckti n gschef Kari Bjtjrkl.tiv, Ftireta ga rna j Fi n [a nd

Verkstdllande direkttir Taisto Paatsi [a
Lantbruksftiretagarnas pensionsanstatt LPA

0verliikare Timo Hetske. Tapiol.a

Verkstiitlande di rektbr Lauri Koivusa [o, LEL Arbetspensionskassan
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KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FtiR INVALIDITETSARENDEN 2OOO-2002

0rdfijrande, vice verkstiltande direktiir Seppo Pietil.Sinen, vice ordfdrande. avde[ningschef Pertti Tukia

l"ledtemmar
Docenten i ortopedi och traumatotogi Pertti Myltynen

Speciatistliikaren i inre medicin och kardiologi Matti Saarinen

Jurist Markku Kojo

Social.politisk sekreterare Kaija Kalti nen

0m budsman Riitta Tyritiijlrvi

0mbudsman Jukka Karhu

Medicine licentiat Kari Kaukinen

Verkstiiltande direktijr Jaakko Paju[a

Direktrir Kaarina Knuuti
()vertdkare Sakari ToLa

Overtdkare Timo Aro

Avdelni ngschef Pertti Tukia

Verkstii[[ande direktcir Matti SoLjanLa hti
Pensionsdirekt<ir Esko Vainionpii5
Pensio nsfij rsH kri n gsdi re kt6r Pentti Saari m ii kj

En hetsdirektijr Marjatta Pi htaja

Chefstivertdkare Hannu HHrktinen

dverLl kare Antti Huunan-seppiitii
Overinspektiir Pentti Leh mijoki

lvtedlemmar
Vicehiiradshrivding Markus AimiiLii
Verkstdltande direktiir Ensio Romo

Utveckli ngschef Kari Bjdrkttiv
Avdetningschef Tapani Karonen

0mbudsman Juhani Hopsu

Verkstii[[ande direktcir Tiina 0ksa[a-Lei no

Verksam hetsledare Taisto Eronen

Verksamhetstedare Jouni Korhonen

Verksam hetstedare Piiivi Liedes

Verksam hetstedare Matti Ptiyry

Trafi kidkaren Seppo Makkonen

Taxidgaren Krister 0[sson

Fdrsdkringsdirektijr Hannu Rissanen

Direkttir Hannu Tarvonen

Verkstiiltande direkttir Kari Puustinen

Sekreterare
Avdelningschef Mikko Pe[Unen

Suppleonter
Docent Jukka Kivekiis

Medicine och kirurgie doktor.
speciatistlii ka re n i psykiatri Antero Leppiivuo ri
Chefsjurist Katriina Vieru[a

Socia Lpo liti s k sekreterare Si ni kka N iiiitsaa ri
Direkttjr Matti Leppiitii t.o.m. 14.02.2001
En hetsdi rekt<ir Lei [a Kostiai nen fr. o. m. 1,4.02.200!
0mbudsman Riitta Wdrn

Vicehlradshrivdi n g Mi kko Nyyssdtii

Bitrldande direktcir Pasi Moisio

Sektionschef Itkka 0jal.a

Overtdkare Seppo MattiLa

Utvecktingschef Anne Kojvuta

Sakkunnig Marjatta Si16n

Bitriidande avde[ni n gschef Marja-Liisa Satoranta
Avdetningschef Timo Mustonen

Bitrldande direktcir Eeva Koskensyrjii

Inspektdr Tuija Korkkuta

Vik. pensionsdirekttjr Piijvj von Plato
F6rminschef Marja-Leena Seppdtl
0verinspekttir Anja Lyra

Personlig suppleant
Direkttir Heikki Pitkiinen
Verkstii[[ande direktrir Aulis Laaksonen

Verkstlil.l.ande direktrjr Kauko Agren

Verksam hets[edare Ismo Oja[a

Apotekare Marcus 0[U

Verksam hetstedare Lea Herttua

Verkstiitlande direkttir Ilkka Li ukkonen
Verkstd[[ande direkttir Sakari Yti-Rah ko

Generalsekreterare Terhi Aattonen

Generatsekreterare Markku Ytrinen

Verkstiitta nde direkttir Aino Hiin ninen
Verkstii [ta nde di re ktiir Hei kki KIii ri iii nen

Enhetsdirekttjr Kurt Lagerbohm

Direktrir Jukka Vainio

Verkstiittande direkt<ir Kari Joutsa

5e kretera re/ F ii re d ra g a n d e

Se ktionsse kreterare Ma rja Ka [[ena utio, se ktio nsse kretera re Marja Ra nta [a

FORETAGARNAS DELEGATIoN 2ooo-2002

0rdfijrande, verkstiiltande direktijr Matti Ujmonen, vice ordf6,rande, chefen frirjuridiska drenden Markku Sirvici
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Staticti k iiver orbetspencionssystemet

Pensionsutgiftens och de totala

socialutgifternas andel av

bruttonationatprodukten

olo

35

1990 1995 20oo-) 2005.) 2o1o-)

! Pensionsutgiftens andet ffi De totala social

. utgifternas andel*) uppskattning

Premieinkomsten i procent

av ldnesumman inom den

privata sektorn

oL

25

7975 7980 1985 1990 7995 2000
upp-

skattning

olo

Pensionsutgiften i procent

av l6nesumman inom den

privata sektorn

1975 1980 1985 1990 7995 2000

APL-, KAPL- och KoPL-fonderna

i procent av motsvarande

ltinesumma

1975 1980 1985 1990 1995 2000
upp-

skattning

27

upp-
skattning

olo

150
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Personer i f6rvirvsaktiv ilder inom den

privata sektorn vid slutet av iret

1 000 Personer

3 000

90 97 92 93 94 95 96 97 98 99

btirjat direkt som
pensroner

Pensionema inom den privata

sektorn vid slutet av iret

1 000 Pensioner

1 200

1 000

800

Mk/mln

97 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

r:,f#:?i:,, @ Pension* 
31.12

Nya pensioner inom den privata

sektorn enligt ir

Pensioner

60 000

50 000

97 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

! AUerc- ! Invatid- ! Arbetsttishets-pensron pensron penslon

f Detddspen- flSpeciatpen-slon sron rnom
Famitje-
pensron

[antbruk

Endast sadana ilderspensioner som
ilderspensioner, inte s.k. fortsatta

I Atders- ! Invatid- f Arbetstttshets-
pensron penslon penston

! Dettidspen- fl Sneciatpen- Famitje-
ston ston lnom pen9on

[antbruk

Genomsnittlig totalpension

vid stutet av ir 1999

Inget fitrvervs-
arbete, ingen
pension 31.12

8 000

7 000

6 000

Samttiga APL KAPL FtiPL LFi5PL KoPL SjPL

I Privata ! Offenttiga ,. FPA-.
seKlorns seKorns penstonens
andet andet ande[

Familjepensioner inger inte

ff Pensionsskyddscenttolen 2ooo



P e n si o tLs a nsto lte r n o s ve r ks o m h et

Pensio nsa nsta [ter

Fiirsikrade

Pensioner

Bevitjade pensioner, antaI

Premieinkomst, Mmk

Pensionsutgift, Mmk

Ansvarsskutd, Mmk

Medelpension mk/min

Antal pensioner 31.1,2

Atderspensioner

Inva [id pensio ner

Arbets ltjs hets pe nsio ner

Dettidspensio ner

Fami [jepensioner

Samttiga

Pensionsutgift, Mmk

A[derspensioner

Invatidpensioner

Arbetstijs hetspensio ne r

De ltidspe nsio ner

Famitjepensioner

Samttiga

37.12

31..1.2

37.1.2

31-1.2

31..12

APL

51,

1 200 000

646 700

63 000

37 740

29 1.60

244 920

3 681

KAPL

1,

160 000

1.53 400

73 400

2 41.0

3 850

21.460

2 036

KoPL

1,

50 000

1 350

550

sjPL

7

7 000

8 400

640

Ft,PL

10

160 000

92 700

8 200

2 590

3 290

820

LFtiPL Sammantagt

755
100 000 1 550 000

223 600 1. 1.25 500

11 800 97 660

460

30

890

330

480

2 660

770

3 020

135

44 240

39 830

270 885

2 8971. 976 4 498 2 993 1. 1.?6

580 000

226 000

39 600

2 347

210 000

1 057 000

594 000

218 000

42 900

2 796

215 000

1 072 000

605 300

277 200

47 500

4 870

277 000

1 086 000

617 900

206 500

50 700

9 500

220 600

1 105 000

632 200

2021.00

53 000

13 500

224 700

7 1.25 500

1.996 7997 1998 1.999 2000

7996 1.997 1998 7999 2000

t6 940

9 400

1.840

84

3 910

32 21.0

18 070

9 280

2 070

100

4 060

33 580

79 230

I 200

2 390

735

4 200

35 150

20 520

9 720

2 720

280

4 370

37 005

22 71.0

9 010

3 110

470

4 51.0

39 810

I atla siffror ingir iven registrerat tittiiggspensionsskydd. De flesta siffror fijr ir 2000 dr uppskattningar,
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Pensi onss kyddscentro lens p u bli kati on er

tiver den senaste tidens utveckting).
EISketurvakeskus. Monisteita 2000:32

Forskni ngsrapporter

Pi rkko J ii cis ke Lrii n e n.

Tiedotta ja tajdolla kansataisten tietoyhteis-
kuntaan. Tuthmuksia tiedoista ja taidojsta
osatlistuvan ja autonomisen kansalaisuuden

resurssei na - esimerkkei ni eLiiketieto ja tie-
totekninen osaaminen. (Med kunskap och

fiirdigheter in i medborgarnas informa-
tionssamhd[te. Studier om kunskaper och

fiirdigheter som resurser f<ir autonomt med-

borgarskap - pensionsinformation och data-
teknisk kompetens som exempel)

EISketurvakeskus. Tutkimuksia 2000:1.

Jukko LassiLa, Tarmo VoLkonen.

TytieLdkkeiden i ndeksoi nti, e[i nai ka korja us
ja vdestiin ikiiiintyminen. (Indexering av

arbetspensionerna, justering entigt [ivs-
Liingd och den itdrande befotkningen).
E[iiketurvakeskus. Tutkimuksia 2000:2.
Etin kei noe[dmiin tutki muslaitos.
Sarja B 1.72.

Meddelanden

Miko VidLund.

Hyvinvointia jutkisen ja yksityisen yhteis-
peLittii. Etiiketurvan kansainvd[inen ver-
taiLu. (Viitfiird genom samspe[ mettan det
offent[iga och det privata. Internatione[[
jbmfdrelse av pensionsskyddet).
E[dketurvakeskus. Raportteja 2000:19.

Eijo Puttonen.
Terminology jn the Pensions Field. A

transtation-oriented termi notogica L study
of Finnish and UK pensions. (Terminologi
inom pensionsfdrsdkringen. En tjversdtt-
ningsorienterad terminologisk studje av

finska och brjttiska pensioner).
Etii keturvakeskus. Raportteja 2000: 20.

Eila Tuominen.
Muuttuva aktjivi-jkii ja eldketurva. Tyd[-
l.isen ajan muutokset etinkaaretla viime
vuosikymmeninii. (Den aktiva ildern i
fiiriindri ng och pensionsskyddet. Fciriind-

ringar i den fcirviirvsaktiva tiden i [ivscy-
keLn under de senaste decennierna).
E[dketurva keskus. Raportteja 2000:21..

Mikko PeLl"inen.

El.ii kejiirjesteLmien atueeltiset erot.
(Regionata skjttnader i pensionssystem).
ELdketurvakeskus. Raportteja 2000 :22.

Papers

Mervi Tokala.

0sa-aikaetiike. Katsaus viimeaikaiseen
kehitykseen. (Del.tidspension. En tjversjkt

lversikter

Ch ri sti n o Li n delL, Kato ii n a Vap aLo hti.
Katsaus vuoden 1998 vastuunjakoon
(Ansvarsfcirdetningen ir 1998).
E[iiketurvakeskus. Katsauksia 2000:1

AiLo Ahonen, RoLf Storsjd.
ELiike- ja muun sosiaaUturvan kehittd-
minen. (Utveckting av pensionsskyddet
och den rivriga sociata tryggheten).
E[dketurvakeskus. Katsauksia ?000:2.

Reijo Laatunen.
EtJketurva Suomessa vuonna 1999.
(Pensionsskyddet i Fin[and ir 1999)
E[dketurvakeskus. Katsauksia 2000:3

Reijo Laatunen.
Etdkemenoennuste vuodelle 2000.
(Pensionsutgiftsprognos fdr 61 2000).
Etii keturvakeskus. Katsauksia 2000:4.

Reijo Loatunen.
Aikasarjoista 197 0-1.999.
(0m tidsserierna 1970-1999).
Etdketurvakeskus. Katsauksia 2000:5.

Aila Ahonen, RoLf Storsjit.
EHke- ja muun sosjaaLiturvan kehittiimi-
nen. (Utvecktingen av pensionsskyddet
och den tivriga sociala tryggheten).
Etdketurvakeskus. Katsauksia 2000:6.

KaLle Elo, Lasse Koskinen, Eeva Poutiainen.
Euroopan unionin vdesttiennusteet vuo-
teen 2050: kansainvdlisjd vertaituja. (Euro-

peiska unionens befotkningsprognoser fram

titt ir 2050: internationetla jiimftiretseQ.

Etiiketurvakeskus. Katsauksia 2000:.7 .

Statistikpubti kationer

Kuukausitietoja yksityisen sektorjn e[5k-
keistd (Minadsstatistik dver pensionerna
jnom den privata sektorn)

Titasto Suomen etiikkeensaajista
(yhteistytinii Ketan kanssa) (Pensionsta-
garna i Fintand, i samarbete med FPA)

Titasto Suomen eliikkeensaajista kun-
nittain (yhteistyiinii Ke[an kanssa)
(Pensionstagarna i Fin[and kommunvis,
i samarbete med FPA)

0vrig statistik

Titastotietoja tytisuhteessa otteista
(Statistik civer anstii[[da)

Tyiietiikejiirjestelmdn kuntoutustj [asto
(Arbetspensionssystemets rehabititerings-
statistik)

Tytiel.iiketaitosten jtseoi kaisuti [asto
(Arbetspensionsa nsta lternas sjii [vriittetse-
statisti k)

Tydkyr4rtttimyyseliikkeiden ratkaisutitasto
(Statisti k dver i nvatid pensio nsavgtiranden)

tivriga pubtikationer

Pensionsskyddscentratens forskni n gs-
pol.itiska program.
ELiiketurvakeskus. 2000

Broschyrer

Tytintekijiin eliike/Arbetstagarens
pension/The Emptoyee's pension

Yrittdjiin etii ke/Ftiretagarens pension/
The Setf-Empl.oyed Person's pension

Tytinantaja ja tytiel"iikevakuutus/
Arbetsgivaren och arbetspensions-
ftirsiikrin gen/Private Emptoyer and
Earnings-related Pension Insurance

Pientytinantajien verot ja maksut/
Smiarbetsgivares avgifter och skatter

Etii ketu rva keskus ko ututtaa : ku rssi luetteto
(kurskatal.og)

Eliiketurvakeskuksen j utkaisuja: j utkai-
sutuette[o (pubLi kationsfdrteckni n g)

Tidskrifter

TydetHke 1 - 5

Arbetspension 1 - 2

Korvamerkki 1 - 2

Tycietii kej d rjeste Lm d n ti [asto [[i nen vuosi-
kirja, osa II (Arsstatistik dver arbetspen-
sionssystemet, del II)

Yritysten tyrie[ikemaksut
( Fdretagens arbetspensionspremier)

Suomen tytieliikkeensaajat (yhteistytind
Kuntien etdkevakuutuksen ja Vattiokont-
torin kanssa) (Arbetspensionstagarna i
Fin[and, 'i samarbete med Kommunernas
pensionsfdrsd kri ng och Statskontoret)

Pensiansskyddscentrolen zooo lj



P e n s i o n s n ii m n d e n s v e r k s o m h e t s b e r ti t t e I s e

Pensionsniimnden dr en besvrirsinstqns

som iir oberoende ov pensionson-

stalterna. Medlemmarna i niimnden

ti(siitts av social- och hdlsovardsmi-

nisteriet. Pe n si o n sn ii m n d e n ii r f6 rsta

besvii rsi n sts ns i a rbets p e n si a nsti re n den

inom den privdto sektorn. Dess beslut

kan 6verklagas hos fdrstikri ngsdomsto-

{en som tir hdgsto besviirsinstans.

Pensionsnimndens medlemmar och

personal

Pensionsndmnden bestir av en ordfti-

rande med uppdraget som huvudsyssLa,

tre vice ordfdrande och 20 egentliga

medtemmar och deras 20 personLiga

ersdttare. Med[emmarna och vice ordfci-

randena utfrjr sitt uppdrag som bisyssta

och de utses fcir tre ir i sdnder. Under

verksam hetsperioden dr medLemmarna

oavsiittliga och de har domaransvar. Vid

slutet av verksamhetsiret hade ndmn-

dens kansl.i 22 anstd[[da i huvudsyssta.

BestSmmelser om besviirsftirfarandet

Stikande av dndring hos pensionsndmn-

den regLeras i lagen om pension fdr

arbetstagare. Pensjonsndmndens verk-

samhet regteras av bestdmme[ser i ftir-

ordningen om pension frir arbetstagare

och av pensionsnlmndens arbetsordning,

som faststdtls av sociaL- och hdlso-

virdsministerjet. Vid handtiggningen av

besvdrsdrenden tiltlmpar pensionsndm n-

den fdrvaLtningsprocesstagen.

Besvdren behandLades 2000 [iksom

tidigare av fyra divisioner med sex med-

Andringar av bedtimningen

av arbetsftirmigan

mindre dn Ar 1999. I slutet av ir 2000

var 1 138 Hrenden anhdngiga. vitket var

92 farre dn iret innan.

Under verksamhetsiret fattade pen-

sionsndmnden bestut i 3 966 iirenden,

vitket var 78 fdrre dn iret innan. Av

besluten giittde 3 011 etter 76 % bedijm-

ningen av arbetsftirmigan. Bestuten

som giittde traditjonetl invatidpension

var 2 664 ti[[ antatet, dvs. 51 fiirre iin

Sret innan. Antatet besLut som giitlde

indivjduel.t fcirtidspension var 347, vilket

var 46 fdrre dn iret innan.

Ungefdr tvi tredjedeLar av de

avgjorda drendena giittde APL och en

fjiirdedeL giittde LFdPL och FtjPL. De

dvriga avgdrandena gdllde KAPL, SjPL,

KoPL och avtrddetsesystemen.

Den genomsnittl.iga handtiiggningsti-

den fijr drenden ftirtdngdes under verk-

samhetsiret jiimftirt med iret innan.

Den var 3,9 minader bide ftir aLta dren-

den och fiir iirenden som giitlde bedtim-

ning av arbetsfdrmigan.

Andringar av pensionsanstalternas

bestut

Ar 2000 dndrade pensionsndmnden

bestutet tit[ dndringsscikandens fijrmin

i 11,1 procent av fa[[en. Andelen dren-

den som iterftjrvisades ti[[ pensionsan-

stalten var 5,1 procent. Av de drenden

som giittde beddmning av arbetsfrirmii-

gan dndrades 10,9 procent och iterfiirvj-

sades 5,5 procent.

Helsingfors den 7 mars 2001

Timo Havu Pirjo Akesson

)rdfdronde KonsLichef

18

75

72

9

6

3

1996 7997 1998 1q99 2000

f Egenttig
r nva Io pensron

Individuell
fdrtidspension

lem mali varje division. Djyisionerna

sammantrddde 173 giinger och avgjorde

metlan 1.3 och 60 besviir per sammantride.

Pensionsndmnden sammantrddde i

ptenum en ging under ir 2000. Besvdrsd-

renden behandtades inte i ptenum. Fiirvatt-

ningsdivisionen som behandLar pensions-

nlmndens fcirvaLtningslrenden samman-

trddde sju ginger under verksamhetsiret.

Kostnaderna

L6nekostnaderna fdr pensionsndmndens

kansli och arvodena ti[L medlemmarna

uppgick ir 2000 tiLL sammanLagt

3 7L2 938 mark. De iivriga kostnaderna,

bt.a. kostnaderna fcir beredningsbyrin

och Lokaliteterna var sammantagt

5 1.02 432 mark. Det genomsnitttiga pri-

set f6r ett besvdrsdrende var 2 223 mark.

Besvir och avgtiranden

Pensjonsndmnden tog emot 3 873 besvdr

under verksamhetsiret, dvs. tio procent

f$ Censionsskyddscentroten 2000



14e dlem marn s i p en si on sn ti m n d en

MEDLEMMARNA r pENsIoNsHAunorn zooo

Presidiet

Vicehiiradshcivding Timo Havu, ordfdrande

Bitridande avdetningschef Tuutikki Haikarainen, vice ordftirande

Re geri n gsriidet Vei kko Li u ksia, vice ordfti rande

Vice hlirads h civdi n g Hei kki T. H iimii liii nen. vice ordfiira nde

Sakkunnigmedlemmor

Jurist utta Miettinen

Bitriidande avde[ningschef Matti Toiviai nen

Medicine och kirurgie doktor Jarmo Vuorinen

Suppleonter

Juris kandidat Jukka Laukkanen

Filosofie kandidat Heikki Pel.tota

Medicine och kirurgie doktor, specia[istlikaren i ortopedi

Jan-Magnus Bjrirkenheim

Medicine och kirurgie doktor Antero Lepplvuori

Docent Itkka Torstita

Specialisttiikaren i inre medicjn Raine Jussita

Diptomingenjtir Rauno Toivonen

Vicehiiradshrjvding Hannu Rautiainen

Vicehdradshrivding Riitta Wiirn

Jurjs kandidat Timo Htiykinpuro

Socia lpo Litis k se kretera re Si ni kka Niiiitsaari

Jurist Janne Metsiimiiki

Arbetslijshetskassedi rekttjr Seppo Nii ni nen

Jurist Markku Kojo

Vicehiiradshtivding Risto Ajri kkata

Agrolog Tage Ginstrtim

Sektionschef Michael Hornborg l.o.n. 4.4.2000

Juris magister Maire Lumiaho fr.o.m. 5.4.2000

Agronom Bjarne Westertund

Enhetsdirekttir Pekka Kiih ktinen

Direktiir Tauno Jalonen

Speciatistldkaren i psykiatri Anna Saveta

Docent Heikki Takkunen

Medicine och kirurgie doktor Pentti Ristota

Rep resenta n te r fd r a rb etsgi va rn a

Vicehliradshtivding Markus AimlLI

Juris kandidat Johan Astrtim

Juris kandidat Jukka Karhu

Vicehiiradshtivding Mi kko Nyyssril"ii

Rep resentanter fiir a rbetstogo rna

Ltinesekreterare Vei kko Ahvonen

0 m budsma n fiir avta [sfri go r Vuokko Viiii n iinen

Sociatpolitisk sekreterare Kaija KaLl.inen

Sociatsekreterare Veikko Si mpanen

Rep resenta nter fii r lo n tb r u ksfii retsg o rn a

Juris licentiat Itkka OjaLa

Agronom Itpo Mattita

Forskningschef Yrjti Ojaniemi

Agrotog Johannes Ijas

Re p rese n ta nter fii r fd retag a rn a

Verkstii[[ande direktiir Tii na 0ksata-Leino

Vicehdradshdvding Risto Tuominen

PentionsskyddsLenLrolen 2000 ff



MEDLEMMARNA I PENSIONSNAMNDEN AREN 2OO1-2003

Presidiet

Vicehiiradshiivding Ti mo Havu, ordfrirande

Bitridande avdetningschef Tuutikki Haikarainen, vice ordfijrande

Regeri n gsridet Vei kko Li u ksia, vice o rdftjra nde

Vicehiiradshtivding Heikki T. Hiimltiinen, vjce ordftjrande

Sokkunnigmedlemmor

Jurist Utla Miettinen

Bitriidande avdelni ngschef Mattj Tojviainen

Medicine och kirurgie doktor

Jarmo Vuorinen t.o.m. 28.2.2001.

Docenten i ortopedi och traumatotogi

Aarne Kivioja fr.o.m. 1.3.2001

Specialisttikaren i psykiatri Anna Savela

Docent Heikki Takkunen

Medicine och kirurgie doktor Pentti Ristota

Re p rese n ta nte r fii r a rb etsgiv a rn a

Vicehiiradshiivdi ng Markus Aimdl.ii

Juris kandidat Johan Astrtim

Magistern i administrativa vetenskaper Vesa Rantahalvari

Vicehiradshtjvdi ng Mi kko Nyyssiil.ii

Re p rese nto n te r f d r o rb etstag a r n a

Ltinesekreterare Jouko Ahonen

0mbudsman fdr avtatsfrigor Vuokko Vdiiniinen

SociaLpoLitisk sekreterare Kaija Kal.tinen

Socialsekreterare Veikko Si mpanen

Re p resenta nter fii r la ntb r u ksfiiretog a r n o

Juris licentiat Itkka Ojata

Agronom Il.po Mattil"a

Agronomie- och forstmagister Simo Tiainen

Juris magister Maire Lumiaho

Re p rese n ta n te r f ii r f rlretag a r n o

Verkst5tlande direkttir Tiina 0ksa[a-Leino

Juridiskt ombud Risto Tuominen

Suppleonter

Juris kandidat Jukka Laukkanen

Fi[osofi e kandidat Heikki Pe[tol.a

Docenten i ortopedi och traumatologi

Aarne Kivioja t.o.m. 28.2.2001

Speciatisttdkaren i kirurgi och ortopedi

Sari Sa[minen fr.o.m. 1.3.2001

Medjcine och kirurgie doktor Antero Leppdvuori

Docent Itkka Torsti[a

Specialisttikaren i inre medicin Raine Jussjta

Di ptomingenjrir Rauno Tojvonen

Vicehiradshdvding Hannu Rautiainen

Vicehdradshiivding Riitta Wdrn

Juris kandidat Timo Htiykinpuro

Social.po Litisk sekreterare 5i ni kka N iidtsaari

Jurist Janne Metsiimiiki

Arbetslijshetskassedirekttjr Seppo Niini nen

Jurist Markku Kojo

Vjcehiiradshijvding Risto Airikkata

Verksam hetsledare Bjarne Westertund

Agronomie- och forstmagister Anne Penttil.S

Verksam hetstedare Tage Ginstrdm

Enhetsdirektiir Pekka Ki h kiinen

Direktrir Tauno Jalonen

f$ eensionsskyddscentroLen 2o0a
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Representant-

skapet

Styrelsen

Verkstiillande

direktiir
Matti Uimonen

Vice verksttillande
direktiir
Seppo Pietildinen Juridiska avdelningen

Hetena Tapio

Ridgivnings- och tivervakningsavdelningen
Leena Lietsata

Pensionsn5mndens beredningsbyri
Maija Vuonokari

Direktiir
Hannu Uus'italo Planerings- och katkytavdelningen

Christina Linde[[

Statistikavdetningen
Mikko Pe[[inen

Forsknin gsavdetni n gen

Pensionsskyddschef Markku Hdnninen

Direktiir
Bo Lundqvist Administrativa avdetningen

Anu Ronkainen

Pensionsystemavdetnin gen

Riitta Lindstrtim

System utveckli ngsavdelnin gen

Jorma Nieminen

Utvecktingschef Sinikka Puukko

Personat- och utbildningsavdelningen
Marja-Liisa Punnonen

Informationsavdetni n gen

Pirkko Jddsketdinen
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