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ED SINTID

ensionsskyddscentralen

{r

arbetspensionssyste-

Pensionsskyddscentralens I'l'-administration och IT-

ir

beredskap har utvecklats si. att de effektiverar arbetspen-

mets lagstadgade servicecentra[. Den fyllde 40

5.10.2001.

sionssystemets verksamhet och skapar furutsdttningar

Arbetspensionsskyddet verkstllls decentraliserat. Pen-

sionsskyddscentralen skriter uppgifter som dr gemensamma {tir hela systemer. Sidana ir bl.a. informationslogistiken - registren, distributionen och fiirmedlingen

av information

- pensionsreformerna och den ekonomiska ansvarsftirdelningen. Dessutom ger Pensionsskyddscentralen rid, informerar, fcir statistik, forskar
och planerar. Den dr internationell fctrbindelseanstalt
r arbetspensionsdrenden.
Under berdttelseiret fokuserade arberer pl beredning av lagdndringar och utveckling av informationsforvaltr.ringen och den informationstekniska beredskapen.
Omldggningar gjordes ocksi inom PSC:s egen organifu

sation.
Pensionsskyddscentralen deltog

i

beredningen av

lagreformer med miiet att fcirenkla arbetspensior.rslagstiftningen och revidera den pi det sdtt som fbrursarrs i
<iverenskommelserna mellan arbetsmarknadsparterna.

Experter inom planering, kalkylering, srarisrik och
forskning deltog vid sidan av juristerna i beredningen

frir moderna tjdnster.

VllMA-reformen, som glller principen om

sisra

forsdkrare, dr under arbete. Genom reformen kommer
den offentliga sekrorns pensionsanstalter att omfattas
av principen om sista fcirsikrare.
des

Hela Pensionsskyddscentralens utdragsservice byggom i samband med att euron infcirdes. Inom regis-

tertjensterna rippnades ett webbaserat anvdndargrinssnitr.
Uppbyggnaden av webbtjdnsten Tycielake.fi kom i
ging. Tjdnsten oppnas i decen.rber 2002. Den ir e n ingingssida till arbetspensionsanstalternas webbtjlnster.
Tyoelake.fi innehiller allmin information om arbetspensionerna som 1r rippen fur alla och personlig pensionsinformation som kriver identifikation av personen.

pi adressen www. erk.fi.
webbplatsen finns ocksl en inging till en databas
fur arbetspensionslagstiftningen. Den cippnades i en ny
PSC:s egna webbsidor finns

Pl

form pi sommaren under berdttelseiret.

av pensionsreformen.
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Fo

Under arbetspensionssystemets fiirsta 30

ir

rvii rvsa rbeta nde personer och lopa nde pensioner

inom den privata sektorn.

utgjorde

iterliningen av arbetspensionsmedlen en berydande fi-

Mn personer/pensioner

nansieringskilla fcir finska foretag och ett strid fiir sysselsdttningen i landet. Pensionsskyddscentralens kredit-

2,5

forslkring, som stod som garant fcir systemet, tryggade

Personer som forvarvsarbetat under eret

2,0

de mindre pensionsanstalternas 6nansiclla risker.
1,5

Numera fokuserar man vid placeringen av arbetspensionsmedlen endast pi avkastninger.r pi varje arbetspensionsanstalts placeringsportft)lj och riskerna i den.

1,0

Lopande
pensioner 31.12

0,5

.

Finansieringen tryggas
Andir fram till borjan av l990-talet frirendrades arbetspensionsskyddet nistan enbart till det bettre. Depressionen, som kulminerade i mer dn en halv miljon arbetslcisa i en situation med en ildrande befolkning, ledde
dock till en debatt om de framtida arbetspensionspre-

1961 1966 1971 1916 198't 1986 1991 1996

2001

mierna.

I br;rjan

av

ir

1993 blev lontagarna direkt ansvariga

for en del av arbetspensionskostnaderna, och

premier-r

indelades i arbetsgivarens och arbetstagarens andel. Pen-

serat lagstadgat arbetspensionssystem redan fur 40
sedan.

sionstiilvixten skars ned inom hela arbetspensionssystemet, ocksi den offentliga sektorns pensioner, och

il-

dersgrinserna fc;renhetligades med AP[, som grund.
Pensionsutgiften minskade i sjdlva verket genom att
den pensionsgrur.rdande lcinen enligt AI'}L bcirjade berdknas enligt de tio sista iren i varje ansrallning, att pensionsindexet och berikningssattet fc;r fortidspensioner
dndrades och i synnerher att folkpensionens basdel avskaffades. Alla dessa reformer genomlordes 1996.

Ave.r om 1990-talet

i allminhet

forknippas med

nedskdrningar av pensionerna, byggdes pensionsskyd-

det

di

ocksi ut

pi

vissa punkter. Ndr korttidsanstdll-

das pensioner hade ordnats genom en

indring av KoPL

1997 omframades allt arbete i Finland ar. arbetspe nsionssyste

Arbetslivet fick trkad flexibilitet genom att villkoren
ftir deltidspension frirbdttrades 1 998.

ir

som central ftir det decentraliserade
arbetspensionsskyddet

40
I

motsats

Alla arbetsgivare och fciretagare skall ta en pensions-

i nigon arbetspensionsanstalt.
Den kommittd som beredde arbetspensior-rslagarna

16rsdkring

konstaterade redan i slutet av 195O-talet att det var ncid-

v:indigt att grunda ett centralorgan fcir att ha hela arbetspensionssystemet under kontroll och skota de talrika gemensamma frigorna. Enligt fcirslaget i betdnkandet
fick centralorganet namnet Pensionsskyddscentralen.
Den inledde sin verksamhet 5.10.1961 efter att lagen
om pension for arbetstagare hade stiftats i juli samma

ir.

Siirpriglad ftirvaltning
Fastdn Pensionsskyddscentralens verksamhet baserar sig

pi

met.

till

de flesta andra europeiska lander byggde
man i Finland upp ett modernt, privat och decentrali-

lr

lagen, iterspeglas kundkretsens mingfald

pi

sdtt och

vis av PSC:s i hc;g grad privatrlttsliga stlllning.
Intresseorganisationerna spelade en betydande roU
redan vid Pensionsskyddscentralens tillkomst fcir drygt

40

ir

sedan. Arbetspensionen var den friga som fdr

f<jrsta gingen frirenade de

lnnu pi 1950-talet stdndigt

stridande arbetsmarknadsparterna: arbetstagarna skulle
fii pension, men man tog ocksi hdnsyn till nlringslivets

5

PSC, utvecklingen av personalantalet

behov av finansiering.
Arbetspensionssystemet och

i

synnerhet Pensionsirtiondena varit
har
under
de
gingna
skyddscentralen
arbetsmarknadspolitikens ogonsten. For PSC:s hogsta
administration svarar representantskapet och styrelsen,

ddr arbetsmarknadsparterna och staten har stindig representation. Pensionsanstalternas experter har ocksi

en betydande

ro[ i

Pensionsskyddscentralens

f<irvalt-

ning.

Personer
400
300

200
100

Uwecklingsarbete i snabbt tempo
Anda

frin bcirjan har Pensionsskyddscentralen gett rid,

civervakat och Fattat beslut

i kundernas

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996

2001

pensionsdren-

I den ailt mer internationella vdrlden arbetar man
allt oftare civer landsgrdnserna, n:ir folk fyttar utomlands fcir att arbeta eller nir pensioner betalar till utianden.

det.

tarnas cinskemil och htlla tidtabeller som ofta varit stra-

Uppgifterna om varje arbetstagares eller fdretagares
arbete in{tirs i Pensionsskydclscentralens register. Med

ma.

sina miljontals uppgifter rir Pensionsskyddscentralens
register det tredje stdrsta datalagret i Finland efter Be-

gatan i

folkningsregistercentralen och Folkpensionsanstalten.
I 35 ir fungerade registren i princip med ofrirandrad

teknik. De moderniserades samtidigt som arbetsmdng-

Pensionsskyddscentralen

fyttade

197

6 frin

Kaleva-

Helsingfors centrum till sitt nuvarande kontorshus i Ostra Brile. De som varit intresserade av sitt
arbetspensionsskydd har under irens lopp betjlnats i
samband med minga olika evenemang, mdssor och andra oFfentliga tillstdllningar.

pi grund av millennieskiftet och valutareformen. Servicen till de forsakrade lorsimrades
inte heller under ombyggnadsperioden.
Pensionsskyddscentralen har stindigt fitt en stcirre
roll i den lingsiktiga uwecklingen av hela arbetspensionssystemet och beredningen av reformer. Detta arbete sker i samverkan med arbetspensionsanstalterna,
myndigheterna och andra intressegrupper. Pensionsskyddscentralens forskning och statistik stcider uweckderna cikade ocksi

lings- och reformarbetet.
Beredningsuppgifterna dr ett omride ddr Pensionsskyddscentralens stdllning som myndighet i speciellt

hr;g grad har omvandlats till en uppgift att betjina.
Man har lyckats bemcita lagberedarnas och beslutsfat-

6
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r 2001 [>etaladcs allt sor.n allt 7,05 miljarder euro i arbetspensioner inom den privata sektorn.

iret

pensionsutgiften
reella
okningen var 3,2
med 0,5 miljarder euro. Den
JrimFort r-ncd

Proce

ir-u-ran cikade

11t.

Vicl utgingen av 2001 var antalet arbetspensioner
inon.r den privata sektorn 1 145 000. I siffran ingir
birde s.k. egenpensioner, sisom ilderspensior.rer, invalidper.rsioner och arbetslcishetspensioner, och fam il jepcn-

sioner, dvs. efterlevande- och barnpensiot-rer. Antalet
nya pensioner var 100 200.
I statliga, kommunala och vissa andra offtentliga
arbetspensioner betalades sammanl:rgt 4,55 miliarder
mark. Sammanlagt betalades alltsi I 1,6 miljarder mark
i arbetspensioner, vilket var 0,8 miliardcr mark nrer ritr

iret innan.
En central faktor fbr finansieringen av pensionerna
1r forsdkringspremierna som uppbiirs av arbetsgivarna
och arbetstagarna. I)remieinkomsten ir-ron-r den privara
sekrorn var 8,0 nriljarder euro. Jdmfort med iret innan
cikade premieinkomsten med ca 7 procent. Arbetsl6shetsForslkringsfbr.rden bctalade 0,25 miljarder euro
fbr arbetslt)shetstill:iggen, dvs. det arbetspensionsskydd
sor-n de fbrsrikrade

8

tj:inar in ndr de dr arbetslosa. Staten

bidrog till finar-rsierir-rgcn av pensionerna ftir lantbruksfciretagare och andra lijretagare med 0,40 miljarder
mark.

Den samm:tt-tlagd,r ansvarsskulden inom den privat,r sektorn var 50,7 miljarder mark i slutet av 2001.
Det innebtrr en okr.rir.rg pi 4,5 miljarder mark. Avkastninger.r pii pl:rceringarna blev ansprikslcis pi grund av
svira omstdndigheter.
Vtrt arbetspensionssystem fyller 40 ir i ir. Under
hela sin existens har systemet levt starkt med tiden. Det
har visat sig flexibelt och uwecklingsdugligt, trots att
motsatta pistienden ibland horts.
Flexibiliteten och formigan till fbrnyelse fiamtrlder
srirskilr klart om det finlandska arbetspensionssystemet
jimfcirs med ftirsta pelarens inkonrstrelaterade sysrem i
andra lender. A ar-rdra sidan har systemet inte iindrats
med si snabba ryck att de nuvarande och fiamtida pensionstagarna drabbats oskril igt hirrt.
Fcirdndringar som sker pii n-rarknaden har inte rubbat systemet pi samm:r siitt som det kan ske i avgiftsbaserade system och modeller som baserar sig pi individuella konton. Det finlaindsk,r arbetspensionssystemet
stir pi stadig srund och behandlar inte pensionstagarna
slumpm:issiqt. Enskilda ldr.rtagirre behover inte heller

pi att ta hand om sitt
utan kan koncentrera sig pi att tillgo-

legga ner orimligt mycket energi

pensionsskydd,

dogrira sig sin egen yrkeskompetens.
I november 2001 avtalade arbetsmarknadsorganisationerna om en berydelsefull reform av den privata sektorns arbetspensionssystem. Reformen har hogt uppsatta

mil. Den skall forlenga den ftirvirvsaktiva tiden,

kontrollera kostnadstrycket och fcirenkla verkstlllighe-

Pensionsutgiften

Mrd. euro
8
7
b
5

4
3

ten.

Overenskommelsen innehiller talrika detaljer som

dnnu krdver precisering. Efter att civerenskommelsen
kom till stind har man underhandlat om detaljerna,
och i friga om mycket har man ocksi uppnitt samfiirstind. Samtidigt har den lagtekniska beredningen av
reformen framskridit med god fart.
Hur den pensionsgrundande lonen i framtiden skall
bestimmas avgrirs vid fortsatta fcirhandlingar, Iven om
man enades om vissa centrala principer fiir den nya
pensionsgrundande ltjnen. Om annat inte avtalas, kommer den pensionsgrundande lcinen iren 2005-201I att
berlknas pi tvi olika sdtt och det resultat som ir frir-

minligare ftir pensionstagare vdljas.
Atr tillftilligt infijra wi olika berikningssrtt fdr den
pensionsgrundande kinen skulle vara svirt att informera begripligt om och tungt att genomfr;ra datatekniskt.
Dirftir Ir det mycket rinskvirt att man i tid uppnir
samfcirstind om hur den pensionsgrundande kinen bestems se att det inte blir nridvindigt att infdra dubbel
berlkning.
Under hela den tid arbetspensionssystemet funnits
dll har Pensionsskyddscentralen spelat en betydande
roll frir verkstdlligheten och planeringen av systemet.
Pensionsskyddscentralen uppskattas framlor

allt

2
1

Privata
sektorn

Offentliga
sektorn

FPA-

pensioner

2001

K

zooo

Pensionsskyddscentralen skall axla vid planeringen och

verkstilligheren av arbetspensionssystemet.
Med pensioneringarna inom de nhrmaste iren kommer pensionssystemet att gi miste om mycket sidan
kompetens som Ir svir att ersdtta. En central friga
dr hur det kan sdkerstdllas att Pensionsskyddscentralen
och eventuellt hela arbetspensionssystemet i framtiden
har de resurser som behcivs.
Min fciretrddare Matti Uimonen var verkstdllande

direktcir fcir Pensionsskyddscentralen sedan 1974. Under hans tid som verkstdllande direktcir bidrog Pensionsskyddscentralen pi ett berydande sdtt till arbetspensionssystemets utveckling. Pensionsskyddscentralen
har en handlingskraftig och viltrimmad organisation.
Jag vill fram{ttra mitt varmaste tack till Matti Itir ett
lingvarigt och fint dagsverke. Her er det bra att ta vid.

som

opartisk expert.
I vir inleds en omliggning av Pensionsskyddscentralens strategi. I samband med det uppdateras de nuvarande delstrategierna.

Milet

dr att styrelsen skall kunna

godkdnna den nya strategin {tire slutet av iret.
Pensionsskyddscentralens stdllning inom arbetspensionssystemet dr en viktig

friga i strategidiskussionen.

Intressegrupperna miste diskutera vilken roll de vill att

Jukka Rantala

9

Pensionsskyddscentralens styrelse i sammantrride 6.2.2002. Sittande frdn ulinster Sinihka lVliiitsaari, Wikho Simpanen, Kaarina Knuuti, styrelsens ordfi)rande Kari Puro, Markhu Soruari, Kaija Kallinen och Risto Suominen.
Stfrende frdn ulinsrer Johan Asfiim, Jussi Kallio, Marhhu Koponen, Pensionsskyddscentalens VD Jukka Rantala,
Folhe Bergstri)m och Eija Kaipainen-Perttula.

STYRELSENS BERATTELSE

' r 2001 var Pensionsskyddscentralens 41 verk.. samhetsir och det fiirsta iret av styrelsens treiriga mandatperiod.

Ombyggnaden av Pensionsskyddscentralens datasys-

Sryrelsen sammantrddde 13 ginger. Utriver fcirslag

till andring av arbetspensionsskyddets innehill och
drenden som gdllde ledningen av Pensionsskyddscentralen behandlade sryrelsen i sina sammantrdden Pensionsskyddscentralens plan

doktor Jukka Rantala till verkstillande direktrir fur Pensionsskyddscentralen. Han tilltridde 1.12.2001.

ftir

civergingen

till

euro

tem hade en rvingande tidsplan och ibruktagningen
skedde i br;rjan av 2002, di euron infurdes i arbetspensionssystemets meddelandetra6k och pensionsbeslut.

De behr;vliga indringarna av datasystemen genomfciri huvudsak under ir

des inom arbetspensionssystemet

och arbetspensionssystemets gemensamma elektroniska
rjdnst for de fcirsdkrade, projektet Ty6elake.fi. Enskilda

2001. Euroreformen lyckades utan st6rningar.

berydelsefulla frigor var ett svar pi social- och halsovirdsministeriets fcirfrigan om pensionssamarbete inom EU och ert utlitande om utkasret rill en ny fcirvalt-

skyddscentralens datasystem och informationsproduk-

ningslag.

de ftirsdkrade, Tytielake.fi, 1r

Vid styrelsesammantrldet 4.6.2001 valdes filosofie

10

Ett nytt stort uppgiftsomride inom

Pensions-

tion dr uwecklingen av webbtjdnsterna, som kom i
ging 2001. Den oppna delen i en ny webbtjdnst f<ir
lens ansvar och genomfcirs

pi

Pensionsskyddscentra-

i huvudsak

med Pensions-

skyddscentralens krafter. Den tekniska och funktionella

Pensionsskyddscentra lens forvaltni

n

gskostnader

planeringen av det ftirsta skedet Itir tjdnster som krdver

personidentifiering slutlrordes frire utgingen av 2001.

Milj. euro

Frirvaltningskostnaderna var sammanlagt 34,0 miljoner euro. I siffran ingir pensionsndmndens kostnader.

14

'lIiIF,,

12

Okr,i.,g.r, jdmfrirt med iret innan var 7 procent. Personalkostnaderna, inklusive frivilliga kostnader, var 15,8
miljoner euro.
Pi anldggningstillgingar gjordes maximiavskrivni ng-

ar enligt neringsskattelagen och dessutom nedskrevs
ett gammalt gatubyggnadsarbete till noll. Avskrivningarna uppgick sammanlagt till 0,9 miljoner euro. Anliiggningsdllgingar med en ekonomisk anvdndningstid

pi mindre

dn tre

ir

Loner

och Lonebi-

arvoden kostnader

ADBkostnader

ovrigt

2001

bokfiirdes som kostnader.

t

Som f<;ljd av en lagdndring sker Pensionsskyddscent-

zooo

i tilliimpliga delar enligt bokforingslagen och -frirordningen. Styrelsen beslutade att
ralens bokfriring numera

ir 2001 fortfarande skall uppvisa etr
nollresultat, varvid endast ett sidant belopp som behrivs
resultatrlkningen

fcir att uppni ett nollresultat bokftirs som intlkter.

Utgifterna fiir Pensionsskyddscentralens verksamhet

frin pensionsanstalterna. De uppgick till 31,4 miljoner euro.
Av beloppet anvdndes 31,4 miljoner euro fdr att tecka
tdcktes huvudsak-ligen med kostnadsandelar

verksamhetskostnaderna.

Pi grundval av tidigare irs resultat av det till Frtrsikringsbolaget Garantia civerfcirda kreditforslkringsbestindet iterbetalade Pensionsskyddscentralen 18,3

till pensionsanstalterna. Kreditfursdkringsbestindet uppvisade positivt resultat ocksi under
berdttelseiret. Det innebar att Garantia vid irsskiftet
hade 18,8 miljoner euro att iterbetala till Pensionsmiljoner euro

skyddscentralen.

Vid irsskiftet uppgick kreditfcirsdkringskostnadsandelarna som skulle iterbetalas

till

pensionsanstalterna

till

sammanlagt 18,8 miljoner euro. Av detta belopp
kommer ca 18,7 miljoner euro att iterbetalas till pensionsanstalterna ir 2002.
Pensionsskyddscentralen betalade 0,8 miljoner euro
i direkta skatter.
Vid slutet av ir 2001 var antalet anstdllda pi Pensionsskyddscentralen 345 personer. Det var firra personer mer in iret innan. I siffran ingir personer som vid
irsskiftet var moderskapslediga eller pi andra ledigheter. Lciner och arvoden till representantskapet, sryrelsen och direktdrerna uppgick tlll 541 580 euro. Ovriga
lciner och arvoden uppgick till 10 291 962 etro. Av

ingir endast lcinerna till
pi beredningsbyrin i siffran.

pensionsnlmndens kostnader
personalen
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RESULTATRAKNING
1.1.2001-31.12.2001

ORDINARIE VERKSAMHET
ntii kte r
Kostnadsandelar

1.1.2000-31.12.2000

I

31 377
1 586

Ovriga intdkter

Ansvarsfordeln ing
ntekter
I

Kostnader

1 AOa

284889

1 141 133

-1 285 356

-1 141 099

1

Overforing till ndsta period
Kostnader
Kopta tjanster

29 011

32 963

467

0

-34

-12 690

-11 391

Loner och arvoden

-11 497

-11 058

Pens ions kostnade r

-2 522
-782

-2 306
-820
-152

30 860

0

Personal kostnader

Lonebikostnader
Avskrivningar
Ovriga kostnader for verksamheten

-931

-6 555

Resultat fore finansiella poster och skatter

-34 977

-6 011

-2 014

-32 350
-1 490

Finansiella intiikter och kostnader
Avkastning av placeringar bland best6ende aktiva
Ranteintekter
Rentekostnader

1 106

1 226

-47

2 851

-79

B3l

Resultat fore skatt
lnkomstskatt
Ovriga direkta skatter

1 397

1 672

-485
-352

Den ordinarie verksamhetens resultat

2 424

934
eo1

-B3l

-543

0

-s34
0

DET OVERFORDA KREDITBESTANDET
I

ntd kte r

0verskadeskydd
Rd nteintekter

17 903
17 903

14 145
63

14 208

Kostnader
-14 208

-17 903

Aterbdring av kostnadsandelar for kreditforsdkringen

Klarering av overskottet
Betalningar f r5n Garantia
Betalningar f 16n den ordinarie verksamheten
Aterbiiringar till pensionsanstalterna

18

3]2

21 011
2 418
aa )11

-18 312

Aterbaringar till Garantia

U

Resultatet av skotseln av best6ndet

0

-118

0
0

Beloppen i tusen euro
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BALANSRAKNING
AKTIVA

31.12.2001

31.12.2000

3 408
2 005

3 542

Best6ende aktiva
lVateriella tillgSngar
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Ovriga materiella nyttigheter
P6gAende nyanlaggningar
Aktier och andelar
Aktier och andelar

1 565

4l
219

46
5 679

31

5 184
21 198

21 198

Rorliga aktiva
Fordringar
LSnefordringar
Overskadeskydd

f

rAn Garantia

110

143

18 846

19 256
1 423

1 806

Resu ltatreg Ie ringa r

Utjamnlngsandelar for ansvarsfordelningen

275

Kassa och bank

21 037

20 822

13 614

13 161

61 528

60 971

31.12.2000

31.12.2001

PASSIVA

Eget kapital
Ovriga fonder
Bunden fond
Resultat f rAn tidigare rakenskapsperioder
Rdkenskapsperiodens resultat

o 936

936
0
0

0

19 936

0

19 936

Friimmande kapital
L6ngf ristigt

Kostnadsandelar for kreditforsdkringen

1 394

185

Kortfristigt
Skulder till leverantorer
6vriga skulder
Resultatregleringar

3 907
1 135

3 197

2 485

2 400

15 219

15 217

764

Utjamningsandelar for ansvarsfordelning
Kostnadsa

n

del ss ku ld

Kostnadsandelsskuld

f

or kreditf orsii kringen

201
1B 661

41 407
61 528

11 862

39 641
60 971

Beloppen i tusen euro
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NOTER ANG AENDE
BOKSLUT
',
',

:r i grund av ikrafttrldandet av lagen om dndring
,t'' ay 12 S och infcirande av l4b $ lagen om pension fiir arbetstagare lndrades schemana fcir re-

U

PPRATTNNDET AV

Jamftirelsesiffrorna ftir fu regiende rrkenskapsperiod
har justerats si att de motsvarar den nuvarande konto-

sultat- och balansrdkningen vid bokslutet fcir 2000 sl

planen och resultatrdkningsschemat.
Avskrivningarna pi anhggningstillgingar

att de foljer bokfiiringslagen och -furordningen. Efter
att den allmdnna baskontofiirteckningen flrdigstillts

sdttningsvis planen och sammanfaller med maximala
reswdrdesavskrivningar enligt niringsskattelagen. Dess-

2001 har kontoplanen preciserats. I samband med preciseringen <iverfordes kostnader for kripta tjdnster, dvs.
underleveranskostnader, som hanfcir sig till Pensions-

utom har ett gammalt gatubyggnadsarbete nedskrivits
till noll i och med att en reparation av gatan inleddes

skyddscentralens verksamhet
ga kostnader

frin

verksamhetens civri-

till "Kopta tjdnster" ftir att motsvara den

preciserade kontoplanen.

ir

fu lj

er fort-

2001. Anldggningstillgingar med en ekonomisk an-

vlndningstid pi mindre dn tre ir har bokftirts som kostnader under den rlkenskapsperiod di anskaffningen
gjorts.

NOTER TILL BOKSLUTET
2001

2000

Hyresintiikter

873

BBO

ForsSljning av tjiinster
Ovriga intakter

409

364

Ovnrcq

TNTAKTER

Sammanlagt
PERSONALKOSTNADER
Loner och arvoden till ledningen
Loner och arvoden till forvaltningsorganen

Genomsnittligt personantal, Pensionsskyddscentralen
Genomsnittligt personantal, pensionsndmnden

539

304
1 586

438

1

183

104

453
97

347

345

6

9

14 Bo't

t6l

14 184
799

It4aximlavskrivningar enligt NSL har gjorts
enligt avskrivningsplanen. Dessutom har
ett gammalt gatubyggnadsarbete nedskrivits till noll
nar reparationsarbeten pa gatan inletts 2001.
Anldggningstil196ngar med en ekonomisk
anviindningstid p6 mindre dn 3 5r har bokforts
direkt som kostnader.
Avskrivningar p6 byggnader och konstruktioner

263

230

Avskrivningar p5 inventarier

668

522

Avskrivningar sammanlagt

931

152

Pe

rsona kostnader
I

Pensionsnamndens andel av personalkostnaderna

AVSKRIVNINGAR

tusen euro

14

2000

2001

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER
Dividendintdkter
FrAn iigarintresseforetag

1 396

Ovriga
Renteintekter
FrAn ovriga

1

1 106

Riintekostnader
Till ovriga
Finansiella intdkter och kostnader sammanlagt

.N

_70

2 851

2 424

AN LAGGNI NGSTI LLGANGAR

Bokfort vdrde'1. 1.2001
0kning
Minskning

Byggnader och

Aktier och

konstruktioner

andelar

3 542

21 198

129

Ovriga
materiella

nyttigheter
46

1 565

1 131
-29
-668

-263

Avskrivningar

Maskiner och
inventarier

1

Bokfort varde 31.12.2001

3 408

21 198

2 005

47

Bokfort vdrde 1.1.2000
0kning
Minskning

3 434

21 198

1 514

46

Avskrivningar

Bokfort vdrde

31.1

2.2000

338

548

-230

-35
-522

3 542

21 198

1 565

46

PAgdende arbeten

Ombyggnad av personhissarna

219

FORDRINGAR
LSnefordringar som forfaller om mer iin ett 6r

79

111

Fordringar p6 utjdmningsandel for ansvarsfordelningen

275

-201

Resultatregleringsfordringar
Momsfordringar p5 gruppen

758

365
555
99

Uppskattad andel av kostnader for penslonsansokningar

757

Uppskattad ersdttning for hdlsov6rdsutgifter
Ovriga resultatregleringar

193

404

806

1 423

Resultatregleringar sammanlagt

AKTIEINNEHAV

98
1

TKPTieto Oy

Forsdkrings-

Octel Oy

aktiebolaget
Antal

372

Garantia
28 800
48
48
19 936

5 791
2 055

47 455
-4 012

330
22
2e

Agarandel %

Andel roster %
Bokfort viirde, euro
Eget kapital, euro
Rdkenskapsperiodens resultat, euro

15 000
14
14

505

3

119

-16

ATERaAnINIc AV KoSTNADSANDELAR FoR KREDITF6RSATnI ruceru
Aterbdring 2002
Aterbdring elter 2OO2

18 661
185
18 846

RESU LTATREG LE RI

N

GSS KU LDE R

Semesterloneskuld inkl. sociala kostnader
0vriga resultatregleringar
Resultatregleringar sammanlgt

2367

2 190

118

211

2 445

2 401
tusen euro

t5

2001

ANSVAR
Ersdttningsansvar for det till Garantia overlatna
kreditfo rsd kri ngsbesta n det
Inteckning i arrenderdtt och byggnad
Skatteansvar

14-I 468

3Bl
33

Helsingfors den 2-7 mars 2002
lrzlarkku Sorvari

Kari Puro

Folke Bergstrom

Eija Kaipainen-Perttula

Kaija Kallinen

Jussi Kallio

Kaarina Knuuti

lr4arkku Koponen

Lasse Laatunen

Seppo lVattila

Sinikka Nddtsaari

Veikko Simpanen

Risto Suominen
Jukka Rantala
Verkstdllande direktor

REVISIONSBERATTELSE
i

slutet och framstillningssdttet har hirvid granskats i
tillr:icklig omfattning fcir att f5 faststdllt att bokslutet
inte innehiller visentliga fel eller brister. Vid gransk-

har granskat Pensionsskyddscentralens bokfiiring, bokslut och fbrvaltning fcir rdkenskaps-

iret

| .1-31 .12.2001 . Bokslutet som upprd.ttats

vi klarlagt att sryrelsele-

av sryrelsen och verkstdllande direkt<jren

ningen av fdrvaltningen har

verksamheten och kredid?irsdkringsverksamheten, ba-

damciternas och verkstdllande direktcirens verksamhet
varit laglig enligt arbetspensionslagstiftningen.
Vi framfcir som virt utlitande att bokslutet har upp-

omfattar verkresultatrlkningen
for
den ordinarie
samhetsberdttelsen,
lansrdkningen och noterna till bokslutet. Efter utfiird
granskning ger vi virt utlitande om bokslutet och fcirvaltningen.

rittats i civerensstdmmelse med bokftiringslagen och civriga fcireskrifter om hur bokslut skall upprdttas. Bok-

Revisorernas Ab Ernst & Young har under rdkenskapsiret ombesrirj t overvakningsrevisionen av Pensionsskyddscentralen.

Vi har tagit del av en separat

berdttelse om revisionen daterad 14.3.2002. Gransk-

ningen har utfrirts

i

enlighet med god revisionssed.

Bokslutet, redovisningsprinciperna, innehillet

i

slutet ger, pi det sdtt som avses i bokfciringslagen, en
rdtwisande bild av resultat av Pensionsskyddscentralens
verksamhet och dess ekonomiska stdllning. Bokslutet
kan faststdllas och ansvarsfrihet kan beviljas sryrelseledamciterna och verkstdllande direktoren fcir den rlkenskapsperiod som vi granskat.

bok-

Helsingfors den 10 april 2002

-

PKF Finland Oy

Revisorernas Ab

CGR-samfund

CG R-samf

Jaakko Pohtio, CGR

FolkeTegengren, CGR

16

Ernst &Young

und

Tilintarkastusrengas Oy
GRM-samf und
Tom A.Turja, CGR
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PERSONALEN
6g grundutbildning, lingvarig

anst:illning

och kvinnomajoritet klnnetecknar Pensionsskyddscentralens personal. Kvinnornas andel

har frjrberetts ocksi genom personalplar-req kompetenskartldggningar och frirmansutbildning.

av personalen dr 79 procent . Hela 44 procent av perso-

Arbetshdlsa och arbetsftirmiga

nalen har akademisk examen.

De anstdlldas arbetsftrrmiga har redan

Medelildern ar 46

ir

ocl.r personalomsittningen cr

4,9 procent. Tjugofem personer

fir

delpension, sttirsta

delerr av dem rir deltidspensiondrer.

Vid slutet av berlttelseiret var antalet anstlllda 345

pt viss tid. Inklusive sommarpr:rktikirnterna uppgick antalet nya anstdllda till 43.

i Ilera irs tid
foljts med ett arbetsfcirmigeindex som utirrbetats av Institutet fdr arbetshygien. Aren 1998-200 I bedrimdes
272 anstllldas arbetsformiga med indexet. Arbetsftirmigan bedcimdes vara utmlrkt hos 131, god hos 98

personer, varav nio

och mirttlig hos 22 av de undersrikta. Tiots den stigande

Personalutbildning
De arrstdllda deltog i kurser i

medelildern dr personalens arbetsfbrmiga god.
I konditionsfrdn.rjande kurser och uppfoljande halsotrdffar cleltog 26 personer. Tidig rehabilitering har
ordnats i {ten.r irs tid. I individuell rehabilitering och
rehabilitering i grupp deltog 16 anst,illda.
I progranrmet fdr upprltthillande av arbetslrorrni-

pensions- och socialfdr-

sdkrir-rgen, kundservice, ftirm:rnsarbete, teamarbete och

utbildarflirdigheter och sprik, skrivkurser frjr webb-

i

ge-

gan ingick ocksi stod f-rir yrkeskon'rpetensen, {tirsok

Progr:rm met for sakkunnigutbildning siutfordes och

och upprdtthillande av motionsintresset. Resultaten av
en arbetsklimirtunderscikning som utfordes var positiva. Utveckli r.r gsbehoven grillde ndrmast irrbetsgru pper-

skribenter och datatekniklurser. Kursdagarr.r:r var

med distansarbete, furebyggande av nrissbruksproblem

nomsr.ritt 8,7 per anstalld.

nio av deltagarna blev fast anstillda i sakkunniguppgifter. Progr:rmmet hade som mil att trygga den fbrtsatta

tillgingen

till

sakkunskap

pi

Pensionsskyddscentralen

nas

funktion och uwecklingssamtalen.

ocksi nir anstellda gir i pension. Generationsv{xlir.rgen
PERSONALKOSTNADER") (tusen euro)
o loner utan sociala

. utbildning
.

.

kostnader

10 959
3BB

foretagshalsov6rd
sjukfranvarodagar utan sociala

118

kostnader

211

.

ovriga personalkostnader

lagstadgade
iga

frivil

*) nk.

3 211
5BB

kostnaderna for pensionsndmnden
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ENS PENSI ON ER
PLANERAS tVI ED OtVI SORG
IVIO RGON DAG

cnsionsskycldscentralens staristik, fbrskning och

till ir 2030.

prognoser utgor grunder-r Ibr bediimningen av

del av bnrttonationalprodukten rninskar.

hur pensionspolitikcn uppnir sina mil. Det
handlar inte heller bara om att beddma. utan ocksi
pI:rne ra,

utveckla och framfcira alternativ.

De stora irskullarna girr i pension inom loppet av
drygt tio ir. Krirntruppen av mlnniskor i arbetsfdr irlder, de som air yngre ir-r 55 ir, minsk:rr med nrist:rn
300 000 personer inor.r.r tjtrgo ir. I dag gir finl:indarna
i pension vid 57-60 iirs rilder. Under de senasre iirtior.rdena har livsldngden cjkat, och pensionsticien har

Sedan bryts trenden och pensior.rern:ls an-

I Pensior.rsskyddscen tralens l.lngsiktiga proenoser har
Framtiden skisserats upp med hjalp av olika alternativa

ber:ikningar. Lingtidsprognoscrna uppstir inte av en
rinskirn att Framtraida som spirgumr-r-ra. De pcnsionspolitiska lcisningarna tnider i kralt steg fcir steg och uppnir
ofta sin fulla effekt fcirst efter irrtionder.r. l\led lingtidsprognoser kan nran bedrima behovet av korrigerande
itgiirder innan det 1r fcir scnt.
Den bild som prognoserna ger av hojda pensionsut-

Itc;rlengts med l.rela cikningen av livsl:ingden. Pensions-

giFter har ansetts orovlckande. Altemirtiva kalkyler visar

utgifterna och -pren.rie rna fuljer en stigande trend Fram

bl.a. att en baittre avkastning

18

pi

pensionsfonderna och

en hogre genomsnittlig pensioneringsilder i avgcirande
grad skulle minska h<;jningen av pensionsutgifternas
andel av bruttonationalprodukten och pensionsutgif-

Aktuellt inom statistikproduktionen ir att utveckla
de elektror.riska tjensterna och de nya statistiktillampningarna sn att de bdttre dn frirr motsvarar anvindarnas

terna.

krav. Det internationella statisriksamarbetet, i synnerhet med Europeiska unionen, dr allt viktigare. En utvecklingstrend er att producera mer bearbetad statistik
i stdilet fcir statistikpublikationer som innehiller srora

Lingsiktsprognosen

Prognoser

frin

1999 omarbetas som bdst.

ftir olika behov

Vid sidan av lingsiktsmodellen

tabellsamlingar.

statens kostrradsfcirskott och pensionspremierna. Mel-

Forskning en garanti ftir framgingsrik verksamhet

anvdnds modelier med
kortare perspektiv. Med dem grirs prognoser fcir de ndrmaste iren for faststallandet av pe nsionsanstakernas och

ian de lingsiktiga och de kortsiktiga prognoserna finns
ett skuggomride pi 3-20 nr fc;r vilket pensionskassorna och -stiftelserna beh6ver prognoser. Ocksi minga
verksamhet. Pensions-

Pensionssystemet ar en viktig och vlxande del av samhellet och samhillsekonomin. Ar 2001 fick ca 1,3
miljoner finlendare per.rsion. Pensionerna utgjorde I I
procent av bruttonationalprodukten och arberspensionspremierna 23 procent av lcinerna. Verksamhet i

skyddscentralen arbetar ocks.l med att ta fram sidana

si stor skala kan inte bedrivas utan systematiskt forsk-

prognoser.

nings- och uwecklingsarbete.

till genom arr man bligar
in i en kristallkula. Det behrivs arbete som stcider sig pi

Som centralorgan fur den privata sektorns arbetsIr Pensionsskyddscentralen en naturlig
hemvist For forskningen i och utvecklingen av pensionsskyddet. Pensionsskyddscentralen erbjuder forsk-

andra sammanslutningar behriver prognoser

ling sikt som grund lor sin

pi

medel-

Prognoserna kommer inte

matematik, statistik och ekonomivetenskap och djuplodande insikt i pensionssystemet. Andra prognoser,
speciellt befolkningsprognoser och scenarier om den
ekonomiska uwecklingen, anvdnds som byggstenar fcir
pens

i

o

nsp rogn oserna.

Informationssamhdllet grundar sig pi
statistik
En annan vdsentlig skillnad mellan kristallkulan och

pensionssystem

ningen och uwecklingen en ndra kontakt

till

pen-

och experrer. Det dr
en nodvlndig forutslttning frir att detta arbete skall
sionssystemet, dess datalager
lyckas.

Viren 2000 godkande Pensionsskyddscentralens styrelse ett forskningsprogram, dir man som centrala

prognoserna dr att de senare baserar sig

forskningsproblem har lyft fram den internationella
jlmfdrelsen av pensionsskyddet, det tidiga uttridet ur

Pensionsskyddscentralens prognoser ligger minga slag

arbetslivet, arbetsmotivationens, arbetsflirmlgans och
arbetsfcirhillandenas inverkan pi pensionsbenlgenhe-

i Finland, men PSC:s egna regisrer
och statistik som baserar sig pi dem ir avgrirande Fcir

sionsskyddet.

pi gedigen statistik och forskning utgiende frin den. I grunden ltir

av statistik som fcirs

prognosernas kvalite t. Ndr ombyggnaden av staristikda-

ten och v:txelverkan mellan san-rhdllsekonomin och penPensionssystemet genomgir som best den kanske

tabaserna fcir planeringens behov iir slutlord fcirbartras

stOrsta reformen sedan 1970-talet. Pensionsskyddscent-

utgingspunkterna fctr prognoserna.

ralen har en viktig uppgift i att stodja reformen med
expertis som baserar sig pi bl.a. statistik, forskning och

Pensionsskyddscentralens stillning som sratisrikfdra-

inom pensionssystemet sterks. Ombyggnaden av basregistren, som tienar administrativa behov, ledde ocksi
till en grundlig ombyggnad av statistiktilldmpningarna,
som nu har gjorts. Frin och med ir 2002kan statistik
re

alltsi. produceras i behcivlig omfattning.

planering.

Hannu Uusitalo
Direktiir med ansuar fi;r forskning,
statistik

och

planering
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KVALITETSSERVICE G ER
KONKURRENSKRAFT
t Iyrtioiriga

arbetspensionssystemet Cr e n
viktig del av det finlendska samhdllets grundval. Dess basstrukturer har klarat av de same

hallsftirindringar och ekonomiska svdngningar som
drabbade Finland under den senare hilften av 1900-taiet.

Omvandlingen

frin ett

agrarsamhdlle

i

Europas ut-

kant till en fursta rangens teknologistat och en del av
L,uropeiska unionen har fcirindrat omvirlden pii ett
avgor:rnde siitt.
Arbetspensior-rssystemets fbrsta tider prriglades av en

politisk kamp om fdrhirllandct rnellar.r minimitryggheten och den ir-rkonrstrelater,rde tryggheten. Utan att
pruta pi n.rinimitryggheten har man inom den 6nlendska pensior.rslosningen uppnitt en inkomstrelaterad trygghet som rdcker till att bibehilla kor.rsumtionsnivin, baserar sig pi allt fcirvlrvsarbete och saknar tak.
Arbetsmarknadens behov har sammanllnkats med
det offentliga pensionsskyddet pi ett sdtt som ir osedvanligt tlckande. Samtidigt som arbetspensionsskydde ts
anstdllningsbundenhet och er.r decentraliserad ltirvaltning har bibehlllits har den inkomstrelaterade pensio-

nen utstrlckts att omfatta hela lcineinkomsten. Si har
man skapat furuts:ittningar liir en effektiv service till de
fiirsdkrade, dar bade ridgivning och pensior.rsansokningar skcits genom en och samma kanal. Ndr principen om
sista frjrsdkrare i borjan av 2004 kommer att omfatta
ocksi den offentliga sektorn, fir den ltirsdkrade en enda
arbetspension oberoende av om han har arbetat ir-rom
den privata sektorn, kommunen eller staten.

pensionen. Behovet av :irlig information tilltar och de

for sin premieandel ocksi i
form av tidnster.
Den omfattande arbetspensionsreform som bereds
som bist inneber ett avsevdrt framsteg, ndr frjrminerna och berdkr.ringstekniken anpassas till mingfalden av
yrkesbar.ror. Fcir en fortsatt enhetlig betjlning :ir det
viktigt att enhetligheter.r inom den offentliga och den
privata sektorn bibehills ocksi vid reformen. Att man
tillsammans tar lram nya webbtjlnster som ger de fcirs:ikrade verkligt mervdrde garanterar arbetspensionssysforsdkrade krdver valuta

temets framgnlrg.

Webbtjrinsten lvc;eLike.fi som 6ppnas i slutet av
2OO2 a,r ett steg in i en r.ry vrirlcl, d:ir kunden tar iniriativet. Fcir den fcirs:ikradc ir rindringen frin service per
brev och telefon i praktiken ritt liten. Fdrvrintr-ringarna

pi webbtjdnsten Ir dock stora. Den jemfors med andra
webbtjlnster som bidrar till individens mojligheter att
ha kontroll tjver sitt liv, sisom bank- och finanstjdnster. En gemensam teknik fc;r personidentifiering inom
arbetspensionssystemet

ir

ett avgcirande steg mot nya

tidnster fc;r de forsakrade.

Snabbhet och
Mojligheten

dllftirlitlighet som trumfkort

till fexibel pensionsilder

och den s.k. bo-

nustillvdxten, som ingir i arbetspensionsreformen, 6kar
behovet av service till dem som dvervdger att gi i pension. Di miste man kunna ge svaret pi hur stor pensionen blir i olika situationer. Ett arbetspensionssystem
som Fungerar med iirsanmdlningar och ett fcirvrirvsarbetsregistcr som uppdatcras tdmligen lingsamt kan inte

W'ebbservice

i nyckelposition

Avreglerir-rgen av fin,rnsmarknaden

1980-talet och

alltid uppfyll:r kraven pii sn:rbbhet och tillforlitlighet.

i Finland i slutet

i syr-rr-rerhet integrationen

av

Lyckade webbtjiinster fdrutsiitter drirfor ocksi en stcirre

inot-n bank-

omvrilvning i slttet att arbeta.
Den okade valfiirden och uwecklingen inom finanssektorn har ocksi snabbt furindrat arbetspensioneus

och Forsikrir-rgssektorn under den senaste tiden har satt
i gir.rg en uweckling dair det lagstadgade pensionsskyddet rikar i en helt ny konkurrenssituation.

I den situationen miste de krav som allt mer individuella levnadsbanor stdller kunr.ra anpassas till det
lagstadgade systemet. Individuella tiinster till de forsikrade via nya kanaler 1r i en nyckelposition. Den
viktigaste tjdnsten dr informationen om den intjdnade

20

stdllning. Arbetspensionen ir en del av trygghetsndtet i
vdlfdrdsstaten. Eftersom den ir en lingvarig fcirmin har
man ocksi alltid kunna berdkna dess v{rde i pengar, si
att den kan jdmforas med andra former av lingsiktigt
sparande. Det 1r ett drag som framhavs ytterligare ndr

individuella pensioner eller produkter for lingsiktsspa-

till medborgarna. Marknadsftiringen av de sistndmnda anvinder sig av upplevelser och
berdttelser som vldjar till konsumenten och fctrmedlar
en bild av mervirde. Det lagstadgade systemet kan endast konkurrera med snabbhet och tillfurlitlighet.
Snabba och tillftjrlitliga rjenster rikar ocksi den ekonomiska effektiviteten. Individuellt skrdddarsydda finansiella produkter svarar i minga fall pi medborgarens
behov av ett kompletterande pensionsskydd. Fcir arr
kunna fatta rltt beslut behciver medborgaren dock information om det lagstadgade pensionssystemets nivi.
Det dr arbetspensionssystemets skyldighet att ge denna
rande marknadsfcrrs

ocksi pi servicen. Fcir nlrvarande kan den som haft en
enda anstillning latt fi reda pi hur stor pension han
eller hon tjdnat in. Samma m<ijlighet skall ges ocks6"
andra. Arbetspensionssystemet skall vara enhetligt frin
den fiirsdkrades synvinkel oberoende av den decentraliserade fcirvaltningen.

Bo Landqaist

service.

NIr

indelas i perioder. Lika inkomster bcir ge lika pension
oberoende av om personen har fcirtjdnat inkomsterna i
en eller flera anstdllningar. Ett likadant krav skall srdllas

arbetspensionsreformen planerats har man lyft

fram pensionsskyddets oavhlngighet av hur yrkesbanan

Direktiir med ansuar fi)r IT-administration
och

a

ll nii n ad m i n i sr ra rio n
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SERVICE
KUNDUTB!LDNING

SERVICEN I HEMLANDET

.
.

Pensionsutdrag till de forsdkrade

522 300

93 100

utdragstjenst

. Pensionsutrekningar till forsdkrade
. RAdgivningsbrev till forsakrade
. R6dglvningssamtal
. Besok

1 900

sionerna, utkomstskyddet for arbetslosa, deltidspensionen, utriikningen av den pensionsgrundande
lonen, ansvarsfordelningen, intygen over forsakringsperioder, fr6gorna kring bindande beslut om
anstiillningsuppgifter, den nya utdragstjdnsten och
bedomningen av arbets- och funktionsform6gan.
For dem som arbetar med rehabilitering inom pen-

3 700
1 300

UTLANDSTJANSTER

o Betalning av retroaktiva pensionsposter

.

Avgoranden om forsdkring av utlandsarbete

.
.

Registreringar av utlandska socialforsdkringsintyg

4 700
10 700
1 600

30 500
14 200
9 400
600

5 100
800

sionssystemet ordnades en studieresa till Bryssel.

Utbildning for

FPA

. Kurser

Deltagare
o Kursdagar
o

36
840
8BB

Utbildning ordnades som tv6 dagar lAnga grundkurser, temadagar, rehabiliteringsseminarier och kurser
f

or f orsakringsdistrikten.

EU-tjanstemens ansoknlngar om overforing
av pensionsratt

500

Utbildning fcir andra sammanslutningar

.

Kurser

Deltagare
o Kursdagar

OveRvarrulruc
.

1949

61 500
9 200

om utlendsk pension

4l
2070

Kurserna hade teman som grunderna for arbetspen-

.InternetrSdgivning

. Bilagor till pensionsansokningarna
. RAdgivningsbrev
. RAdgivningssamtal
. Registrerade utliindska pensionsbeslut
. Intyg over forsdkringsperioder

Kurser

. Deltagare
. Kursdagar

13 300

e Utredda anstallningsforh6llanden

o Ansokningar

Utbildning for pensionsanstalterna
o

Registerutdrag till APL-anstalternas

700

Overvakningsfall, APL
- tv6ngsforsakrlngar

.

Overvakningsfall, FoPL
- tv6ngsforsdkringar
r Ansokningar om bef rielse {rAn FoPL{orsdkrings-

300
7 100
500

170

M6lgrupperna var personalen

pEr

587

arbetskraftsbyrier

och TE-centraler, socialarbetare p5 sjukhus och so-

cialforsdkringsstuderande vid Tammerfors universitet. Pe kurserna behandlades forsiikringal pensionsformdner, arbetspensionsrehabilitering

3 000

skyldigheten

31

o

och dndr ng-

arna av arbetspensionslagarna.

REGISTREN
Pensionsskyddscentralens register anvands for administrationen av arbetspensionsskyddet och de kontakter med
andra pensionssystem som behovs for verkstdlligheten av arbetspensionssystemet.
De viktigaste registren och deras innehSll:
o

Personregistret: person- och adressuppgiiter

.

Forvdrvsarbetsregistret: uppgifter om APL-, SjPL-, KAPL- och KoPL-anstdllningar, LFoPL- och FoPL-verksamhet, befrielse fr6n skyldigheten att teckna foretagarforsakring, arbetspensionstill6ggsdagar, SIPL-, KTAPL- och
KyPL-anstdllningar, anstallningar pd Finlands Bank och Folkpensionsanstalten.

o

Pensionsregistret: beslut om arbetspensioner och rehabiliteringspenningar, uppgifter om folkpensionsbeslut

. Pensionsordningsregistret:

APL-arbetsgivarnas pensionsforsdkringar

o

Ansokningsregistret: anhiingiga och avgjorda pensionsansokningar

.

Arendehanteringsregistret: uppgifter om hur utredningar framskrider inom olika arbetsenheter p6 Pensionsskyddscentralen, uppgifter om handlingar som hdnfor sig till pensionsansokan, besviir som ar anh6ngiga vid
pensionsnaimnderna och forsdkringsdomstolen och beslut gallande dem, uppgifter om ersdttningar enligt lagen
om olycksfallforsdkring, trafikforsiikringslagen och militarskadelagen.
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STATISTIK

Pensionsutgiftens och de totala socialutgifternas andel
av bruttonationalprodukten

Pensionsutgiften i procent av lcinesumman inom
den privata sektorn
o/

o/o

35

20

30
15

25
20

10

15
10

5

5

1976 1981 1986 1991 1996

1991 1996 2001*l 2006*) 2011*)
.
I

2001*)

Pensionsutgiftensandel
Detotala socialutgifternas andel

Premieinkomsten i procent av lonesumman inom
den privata sektorn

APL-, KAPL- och KoPL-fonderna

i procent av

motsvarande ltinesumma

o/
/o

25

150

20

125
100

15

75
10

50
5

25

1976 1981 1986
*I uppskattning
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1991 1996 2001*)

1976 1981 1986 1991 1996

2001*)

Personer i forvdrvsaktiv 6lder inom den privata
sektorn vid slutet av 6ret

Pensionerna inom den privata sektorn vid slutet av 6ret

Personer

Pensioner

3 000 000

1 200 000

2 500 000

1 000 000

2 000 000

800 000

1 500 000

600 000

1 000 000

400 000

500 000

200 000
1991

92 93 94 95 96 97 98

!
ffX

I

99 2000

forvdrvsarbete 31.12

lngs1 lorr6rvsarbete, ingen pension 31.12

Pension

-aG

93 94 95 96 97 98 99 2000 01
Alderspension ,Nffift Deltidspension
lnvalidpension I Specialpension inom lantbruk
1992

I
I

31.1 2

Arbetsloshetspension

Fa m

iljepension

Nya pensioner inom den privata sektorn enligt er

Genomsnittlig totalpension inom den privata sektorn
vid slutet av 6r 2000

Pensioner

Eu

1 400

70 000

1 200

60 000

n

1 000

50 000

-I

40 000

rrrmil

800
600

30 000

400

20 000

200

10 000

93 94 95 96 97 98 99 2000 01
Alderspension H{l$ll Deltidspension
lnvalidpension I Specialpension inom lantbruk
1992

f
I

rolm5

80 000

Arbetsloshetspension

Fa

mil.jepension

Endast s6dana Slderspensioner som borjat direkt som
Slderspensioner, inte s.k. fortsatta pensioner

APL SjPL KAPL KoPL FoPL LFoPL Samtliga
I Privata sektorns andel
X Offentliga sektorns andel
FPA-pensionens andel
Famil.jepensioner ing6r inte

)5

P E N S IO N

SAN STAL|

ER

NAS VE R KSATVI H ET

2001
APL
Pensionsanstalter 31.12

F6rsdkrade 31.12

Pensioner

1

31.12.

KAPL

KoPL

50

1

1

200 000

160 000

50 000

665 000

1

53 200

1 900

740

680

1

54

160 000

100 000

1 600 000

I

94 900

1 144800

11 090

'100 170

5'l

469

122

7 951

7

82

599

539

7 045

178

452

137

22

50 667

202

517

13 000

Premieinkomst, milj. euro

6 790

444

81

Pensionsutgift. mil.i. euro

5 149

669

46 153

3 725

31.12euro/m6n

10

1

7 000

LFciPL Sammanlagt

221 100

66 500

31.12 milj.euro

FdPL

140

Beviljade pensioner, antal

Ansvarsskuld
Medelpension

SjPL

500

I

653

363

354

806

528

1997

1998

1999

2000

2001

594 200

605 300

618 800

632 200

646 600

218 000

21'r 300

206 800

201 100

1

42 900

47 500

50 700

53 000

56 700

2 800

4 900

13 500

16 700

Antal pension er 31.12

lnvalidpensioner

Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner

I

500

99 000

218 000

221 800

224 700

225 800

087 000

1 107 100

1 125 500

1 144800

1997

1998

1999

2000

2001

Alderspensioner

3 039

3 238

3 455

3 699

4 066

lnvalidpensioner

1 560

1 543

1 525

1 508

1 532

348

404

458

503

550

Deltldspensioner

1l

23

48

1C

97

Familiepensioner

683

704

732

758

800

6 218

6 541

Familjepensioner

214 500

Samtliga

072 400

1

1

Pensionsutgift, milj. euro

Arbetsloshetspensioner

Samtliga

5 647

5 911

t

045

Sifforna ovan inkluderar ocksd registrerat tilEggsskydd. Premieinkomsten och ansvarsskulden dr uppskattningar.
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PUBLIKATIONER
FORSKNINGSRAPPORTER
(red.)

EilaTuominen
lVuuttuva tyo ja eldketurva. (Arbetet i fordndring och pensionsskyddet) Elaketurvakeskus. Tutkimuksia 2001

:1

MEDDELANDEN

Anu Polvinen
Stokastisen ennusteen kdytto julkisen talouden kehityksen
arvioinnissa. (Anvdndningen av stokastisk prognos vid bedomning av den offentliga ekonomins utveckling). Eldketurvakeskus Baportteja. 2001..23

Tiina Meikinen
Eldkeldisten tulonmuodostus yhdeksassa OECD-maassa
vuonna 1995. (Pensionarernas inkomstbildning i nio OECDlander 1995) Eldketurvakeskus. Raportteja. 2001 .24

Lauri Leppik, Christina Lindell
Neighbours look at each other. Estonian and Finnish
Pension Systems. Elaketurvakeskus. Raportteja. 2001 .25

Simo Forss, Seppo Karisalmi, PirjoTuuli
Tyoyhteiso, jaksaminen ja elakeajatukset. Tyossapysymiseen

liittyviin tutkimusprojektin loppuraportti. (Arbetsplatsen, arbetsmotivationen och pensionsplanerna. Slutrapport for ett
forskningsprojekt om fortsatt medverkan i arbetslivet) Elaketurvakeskus. Raportteja. 2001..26
Eila Tuominen
Tyohon vai elakkeelleT lkddntyvien tyottomien kokemuksia
vuosikymmenen taitteen tyomarkkinoilta. (Arbete eller pen-

utomlands: Pensionsreformen
keskus. Katsauksia 2001:5

i

Storbritannien). Elaketurva

Maria Kiviniemi
Eldketurva Suomessa vuonna 2000. (Pensionsskyddet i Finland 5r 2000). Eliiketurvakeskus. Katsauksia. 2001:6

Maria Kiviniemi
Eldkemenoennuste vuodelle 2001. (Pensionsutgiitsprognos
for 2001 ). Eldketurvakeskus Katsauksia. 2001:7
STATISTIK
Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd (lvlSnadsoversikt)
Neljdnnesvuositietoja yksityisen sektorin eldkkeistd (Kvartalsoversikt)
Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osa I (Arsstatistik over arbetspensionssystemet, del ll).
I

Yritysten tyoeliikemaksut (Foretagens arbetspensionspremier)
Suomen tyoeldkkeensaajat (Arbetspensionstagarna i Finland,

i

samarbete med Kommunernas pensionsforsdkring och

Statskontoret)

Tilasto Suomen elakkeensaajista (Statistik over pensionstagarna i Flnland, i samarbete med FPA)

Tilasto Suomen elakkeensaajista kunnittain (Statistik over
pensionstagarna i Finland kommunvis, i samarbete med
FPA)

sionT Aldre arbetslosas erfarenheter av arbetsmarknaden vid
decennieskiftet).Elaketurvakeskus. Raporttej a. 2001 .27

Taskutilasto

PAPERS

6vRrc srATrsrrK

MerviTakala
Yritykset ja osa-aikaeldke. (Foretagen och deltidspensionen)
Elaketurvakeskus. Monisteita. 2001 :33

Tilastotietoja tyosuhteessa olleista (Statistik over anstiillda)

MerviTakala

/ Fickstatistik /

Pocket statistics

Tyoeldkejdrjestelman kuntoutusti lasto (Arbetspensionssystemets rehabiliteringsstatistik)

Ennakkotietoja vuoden 2001 osa-aikaeliiketutkimuksesta. (Forhandsuppgifter om deltidspensionsundersokningen 2001 ).Elaketurvakeskus. lVonisteita. 2001 :34

Tyoeldkelaitosten itseoi kaisutilasto (Arbetspensionsanstalternas sjalvrdttelsestatistik)

Anu Polvinen

validpensionsavogranden)

Osa-aikaelakeldisten tyo ja tulot. Kuvaus rekisteriaineistojen
valossa. (Deltidspensiondrers arbete och inkomster. Beskrivning utgdende frSn registermaterial).Eldketurvakeskus. Monisteira. 2001 :35
Raija Gould
Eldkeajatukset. Katsaus aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin.
(Pensionstankar. Oversikt over forskningsresultat kring amnet.) Eldketurvakeskus. Monisteita. 2001 :36

oveRst

rren

Aila Ahonen, Rolf Storsjo
Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen. (Utveckling av
pensionsskyddet och den ovriga sociala tryggheten). Eleketurvakeskus. Katsauksia. 2001 :'1

TyokyvyttomyyselSkkeiden ratkaisutilasto (Statistik over in-

OVRIGA PUBLIKATIoNER
Elaketurva Lansi-Euroopassa. ltdvalta. (Pensionerna i Vasteuropa. Osterrike.) ElSketurvakeskus Kdsikirjat

BROSCHYRER
Tyontekijen elake /Arbetstagarens pension /The Employee's
Pension

Yrittdjan eldke/Foretagarens pension/The Self-Employed
Person's Pension

ja tyoeliikevakuutus/Arbetsgivaren och arbetspensionsforsdkringen/ Private Employer and Earnings-related
Pension lnsurance

Tyonantaja

i Finland (svenska, finska, engelska, tyska,

Katsaus vuoden 1999 vastuunjakoon. (Ansvarsfordelningen
5r 1999). Eldketurvakeskus. Katsauksia. 2001 :2

Arbetspension
estniska, ryska)

Eldkkeistii ulkomailla: Saksassa vireillti oleva eliikeuudistus.
(Pensioner utomlands: Pensionsreformen i Tyskland). Eldketurvakeskus. Katsauksia. 2001 :3

Eldketurvakeskus kouluttaa: Koulutusohjelma kevet ja syksy
2001 (kurskatalog lor vAren och hosten 2001 )

lsmo Risku

TIDSKRIFTER

Eldkerahastojen suuruutta kuvaavia tunnuslukuja. (Nyckeltal f or
pensionsfonderna). Elaketurvakeskus. Katsauksia. 2001 :4

Tyoeldke 1-5

Mika Vidlund
Eldkkeista ulkomailla: Iso-Britannian elakeuudistus. (Pensioner

Arbetspension 1-2
Korvamerkki
Lisdetu 1-4

'l-2
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FORVALTNINGSORGANEN
REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Personliga suppleanter

Kanslichef lVarkku Lehto, ordforande
Arbetsmarknadsdirektor Teuvo Metsapelto, vice ordforande

Direktor Risto Suominen

Representanter for arbetsgivarna
Bergsr6det Jyrki Juusela, Outokumpu Abp
Bergsr6det lVikko Kivimdki, Rautaruukki Oy

Direktor Seppo Riski,
lndustrins och Arbetsgivarnas CentralforbundTT
Verkstallande direktor Veli-lVattl Rekola,
Landsbygdens arbetsgiva ref orbund
D rektor Harri Koulumies, Servicearbetsgivarna
Dlrektor Heikki Bopponen, Servicearbetsgivarna
Personaldirektor Patrik Palmgren, Siija Line Oy Ab

Representanter for arbetstagarna
Dlrektor Pekka Ahmavaara,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC
Ordforande Jarmo Ldhteenmaki, Pappersforbundet
Ordforande Timo Vallittu, Kemifacket
Forvaltningssekreterare lVarja Puuska,
Servicebranschernas fackf orbu nd
Ekonom lVikko Tuominen, Finlands Sjomans-Union
Ordforanoe lVikko lVder-pdd.
Tjdnstemannaorganisationen FTFC

Ordforande Risto Piekka, AKAVA

Forvaltningsdirektor Kari T Ahonen

Verkstdllande direktor Juha Rantanen, Ahlstrom Abp
Styrelseordforande Heikki Pentti, Lemminkdinen Oy
Avdelningschef Risto Alanko,
Industrins och Arbetsgivarnas CentralforbundTT
Verkstallande d rektor Esko lVurto, Huiskula Oy

Direktor Eeva-Liisa lnkeroinen, Servicearbetsgivarna
Direktor Kauko Bautiainen, Servicearbetsgivarna
Direktor Christian Gronvall, Silja Line Oy Ab

Ordforande Kalevi Vanhala,
Tra- och specialbranschernas forbund
Forbu ndssekreterare lvlatti Vehkaoja,

Bil- och Transportbranschens Arbetarforbund
Ordforande Jorma Kallio, Servicebranschens fackforbund
Forbundets sekreterare Erik Lindfors,
Metallarbetarnas Forbund rf
Arbetsloshetskassedirektor Tarja Vallinheimo,
Finlands Livsmedelsarbetareforbund FLF
Generalsekreterare Seppo Juntti a,
Tjanstemannacentralorganisationen FTFC
Verkstallande direktor lVarkku von Hertzen,
Finlands Ekonomforbund

Representanter for lantbruksforetagarna
Riksdagsman Hannu Aho,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter N/TK
HusmorTerttu lVieiikdinen,
Centralforbundet for lant och skogsbruksproducenter IVTK
Ordforande Holger Falck,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Representanter for foretagarna
Foretagare lVarkku Wuotr, PelVac Consulting Ky
Verkstallande direktor Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy
Representanter for pensionsforsdkringsbolagen
ChefmatematikerTaisto Lassila, Varma-Sampo
Verkstdllande direktorTom Lillestrom, Pensions-Tapiola
rill 15 5 2001
Verkstdllande direktor Ol li-Pekka Laine, Pensions-Tapiola,
fr6n 15 5.2001
Verkstdllande direktor Folke Lindstrom,

Husmor Anne Kylmanieml, Centralforbundet for lant- och
skogsbru ksproducenter l\4TK

Jordbrukare Kyosti Harju, Centralforbundet for lant- och skogs-

bruksproducenter IVTK
Yrkesf iskare Heikki Salokangas,
Finlands Yrkesf iskarf orbund Representanter for foretagarna

Juridiskt ombud BistoTuominen, Foretagarna i Finland
Verkstallande direktor Tiina Oksala-Leino, Erikoiskaupan Liitto
Representanter for pensionsforsakringsbolagen
Verkstallande direktor Lasse Heinio, Pensrons Fennia
Vlce verkstallande direktor Jaakko Tuomikoski, lmarinen
I

Verkstallande direktor Eila Blomqvist, Pensions-Alandia

Pensionsf orsdkringsaktiebolaget Veritas

Representant for forsakringskassorna
Verkstallande direktor Keijo Piskonen, EldkekassaTapio

Verkstallande direktor Karr Puustinen, Bensiinrkauppiaitten Elakekassa

Representant for pensionsstiftelserna
Verkstallande direktor lVatti Sollanlahti,
Suomen Postin Eldkesa5tio

Direktor Harri Mattila, ABB Oy

Representant for forsdkringsmedicinen
Generaldirektor Jorma Rantanen, Institutet for arbetshygien
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Avdelnrngsdirektor Kal Husman, lnstitutet for arbetshygien

Ovriga medlemmar
Overdrrektor E'la Uotila, Ransskyddscentraten for halsovErrden

DirektorTellervo Kling, Forsknings- och utvecklingscentralen
for social- och hdlsovirden STAKES

Bitrddande chef Erkki Blom,
Rattskyddscentralen f or halsovSrden
Di rektor Terhi Lonnfors, Forsknin gs- och utvecklingscentralen for social- och halsov6rden STAKES

Sekretera re
Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

STYRELSEN

Ordinarie medlemmar

Personliga suppleanter

Ordforande verkstallande direktor Kari Puro, llmarinen
Vice ordforande, regeringsrSdet lvlarkku Sorvari,
social- och hdlsovSrdsminister,et

Representanter for arbetsgivarna
Direktor Lasse Laatunen,
Industrins och Arbetsgivarnas CentralforbundTT
Direktor lVarkku Koponen, Servicearbetsgivarna
Direktor Jussi Kallio, lVetallindustrins centralforbund IVET
Representanter fd,r arbetstaga rna
Socialpolitisk sekreterare Aarne Lehkonen,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC, t 24 4 2001
Socialpolitisk sekreterare Sinikka Nadtsaari, Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC, fr.o.m. 14.5.2001
Socialpolitisk sekreterare Kaila Kallinen,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC
Socialsekreterare Veikko Simpanen,
Tjdnstemannacentralorganisationen FTFC

Representant for lantbruksforetagarna
Direktor Kaarina Knuuti,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter

IVITK

Representant for foretagarna
Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland

Juris kandidat Johan Astrom,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralforbund
Socialpolitiskt ombud Vesa Rantahalvari, Servicearbetsgivarna
Viceharadshovding Hannu Rautiainen,
lndustrins och Arbetsgivarnas CentralforbundTT

Jurist Janne lVetsdmdki,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC
Ekonom lsmo Luimula,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC
Ordf orande lVatti Vilja nen, ngenjorsf orbu ndet
I

Sektionschef llkka Ojala,
Centralforbundet for lant- och skogsbruksproducenter I\4TK

Utvecklingschef Kari Bjorklov, Foretagarna i Finland

Ovriga medlemmar
Verkstdllande direktor Esko Kivisaari. Varma-Sampo
1.o.m.31.12.2001
Avdelningschef Eija Ka ipainen-Perttu la, Varma-Sampo,
fr.o m 1.1.2002
Overlaf'are Seppo lVattila, Pensions-Fennia
Verksamhetsledare Folke Bergstrom,

Pensionsstiftelseforeningen PSF

Verkstzillande direktor Taisto Paatsila
Lantbruksforetagarnas pensionsanstait LPA

Overlakare Timo Helske, Tapiola
Verkstallande direktor Lauri Koivusalo,
LE L Arbetspensionskassan

Sekretera re
Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen
REVISORER
Revisorernas Ab - Ernst &Young
Tilintarkastusrengas Oy / PKF Finland Oy t.o.m. 31.12.2001
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Ordforande, vice verkstallande direktor Seppo PietilSinen
Vice ordforande, avdelningschef Pertti Tukia

Medlemmar

Personliga suppleanter

Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti lVyllynen
Specialistlakaren i inre medicin och kardiologi Matti Saarinen

Docent Jukka Kivekds
lVedicine och kirurgie doktor, specialrstlekaren i psykiatri
Antero Leppavuori

Jurist lVarkku Kojo
Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen
Ombudsman RiittaTyoldjarvi till 8 8.2001
Ombudsman lrma Pahlman frAn 8.8.2001
Ombudsman Jukka Karhu till 28 3.2001

Chefsjurist Katriina Vierula
Socialpolitisk sekreterare Srnikka Naatsaari
Direktor lVatti Leppdld ill 14 2.2001
En hetsdirektor Leila Kostiainen I r An 1 4.2.2001
Ombudsman Biitta Wdrn

Ombudsman Vesa Rantahalvari frAn 28.3.2001
lVedicrne lrcentiat Kar Kauk'nen

Vicehdradshovding Mikko Nyyssolii
B.tradande drrektor Pasi lVoisio

Verkstdllande direktor Jaakko Pajula
Direktor Kaarina Knuuti

Sektionschef lkka Ojala
I

Overlakare Seppo Mattila
Avdelningschef Anne Koivula
Sakkunnig Marjatta Sir6n
Bitrddande avdelningschef lVarja-Liisa Saloranta
Avdelningschef Timo lVustonen
Brtrddande direktor Eeva Koskensyrja
nspektor Tuija Korkkula
Pensionsdirektor Pdivi von Plato
FormBnschef Marja-Leena Seppald
6verinspektor An ja Lyra

6verlakare SakariTola
Overlakare lrmo Aro
Avdeln ingschef Pertti Tukia

Verkstallande direktor lVatti Soijanlahti
Pensionsdirektor EsLo Vairionpad
Pensionsforsdkringsdirektor Pentti Saarimaki

Enhetsdirektor lVarjatta Pihlaja

I

Chef soveridkare Hannu Harkonen

6verldkare Antti Huunan-Seppalii
6verinspektor Pentti Lehmijoki
Sekretera relForedra ga nde

Sektionssekreterare Marja Kallenautio,
Sektionssekreterare lVarja Rantala

FORETAGARNAS DELEGATION
Ordiorande verkstallande direktor [Vatti Uimonen t.o.m. 30.1'1.2001
verkstallande direktor Jukka Rantala fr.o.m. 1.12.2001
vice ordforande chefen for juridiska arenden lVarkku Sirvio

,

,

Medlemmar
Vicehdradshovding lVarkus Aimdlii
Verkstallande direktor Ensio Romo
Utvecl,lingschef (ari Blort lov
Avdelningschef Tapani Karonen
Ombudsman Juhani Hopsu
Verkstdllande direktor Tiina Oksala-Leino
Verksamhetsledare Taisto Eronen
Verksamhetsledare Jouni Korhonen
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Verl. samhetsledare N4an r Poyry
Traf ikidkaren Seppo Makkonen
TaxiSgaren Krister Olsson
Forsakringsdirektor Hannu Rissanen

Direktor Hannu Tarvonen
Verkstallande direktor Kari Puustinen

Sekreterare
Avdelningschef lVikko Pellinen
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Personliga suppleanter
Direktor Heikki Pitkanen
Verkstbllande direktor Aulis Laaksonen
Verkstallande direktor Kauko Agren
Verksamhetsledare lsmo Ojala
Apotekare [Varcus Ol
i

Verksamhetsledare Lea Herttua
Verksta lande direktor llkka Liukkonen
Verkstdllande direktor Sakari Yli-Rahko
Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Generalsekreterare lVarkku Ylonen
Verkstdllande direktor Aino Hanninen
Verkstallande direktor Heikki Kddridinen
Enhetsdirektor Kurt Lagerbohm
Direktor Jukka Vainio
Verkstdllande direktor Kari Joutsa

PENSIONSNATVIN DENS
VE R KSATVI H ETS B E RATTE LS
ensionsnemnden dr fcirsta besvlrsinstans

i

pen-

sionslrenden inom den privata sektorn och
oberoende av pensionsanstalterna. Social- och
hllsovirdsministeriet tillsdtter medlemmarna i ndmnden. Pensionsnlmndens beslut kan <iverklagas hos
lorsdkringsdomstolen, som dr hcigsta rlttsinstans i
arbetspensionsdrenden.

Medlemmar och personal
Pensionsndmnden bestir av en ordfcirande med uppdraget som huvudsyssla, tre vice ordfcirande och 20
egentliga medlemmar och deras 20 personliga ersdttare.
Medlemmarna och vice ordfrirandena utfdr sitt uppdrag som bisyssla och de utses fcir tre

Medlemmarna

Ir

ir

i sinder.

oavsdttliga under mandatperio-

den. De handlar under domaransvar. Vid slutet av verksamhetsiret hade pensionsnlmndens kansli 20 anstallda i huvudsyssla.

Lcinekostnaderna lcir pensionsnimndens kansli och

till medlemmarna uppgick ir 2001 till sammanlagt 602 208 euro. De tivriga kostnaderna, bl.a.
kostnaderna fcir beredningsbyrin och lokaliteterna var
sammanlagt 839 648 euro. Det genomsnittliga priset
ftir ett besvdrsdrende var 408 euro.
arvodena

Bestlmmelser om ftirfarandet
Scikande av dndring regleras

i

lagen om pension fcir

arbetstagare. Pensionsnimndens verksamhet regleras av

bestimmelser

i

fiirordningen om pension fcir arbets-

Andringar av bedomningen av arbetsform6gan

E

2OO1

tagare och av pensionsndmndens arbetsordning, som
faststllls av social- och hilsovirdsministeriet. Vid handldggningen av besvdrsdrenden tilldmpar pensionsnlmnden fiirvaltningsprocesslagen.
I likhet med tidigare ir behandlades besvlr

ir

2001 i

Srra divisioner med sex medlemmar. Divisionerna sammantrddde 124 gXnger och avgjorde mellan 13 och 60
besvir per sammantrdde.
Pensionsndmnden sammantrddde inte i plenum under verksamhetsiret. F6rvaltningsdivisionen som behandlar ndmndens fcirvaltningsdrenden sammantrldde

fem ginger.

Uwecklingen
Motiveringen av beslut har F<irbettrats. Dessutom har
beslutens struktur gjorts klarare och besluten gjorts informativare. Pensionsndmnden har skapat goda fcirutsdttningar fcir att ordna med muntlig furhandling enligt
37 S frirvaltningsprocesslagen. Under verksamhetsiret
ftjrekom dock inga drenden dir muntlig fc;rhandling
behdvdes ftir att reda ut arendet.
Pensionsndmnden har publicerat 270 beslut med vidare berydelse i en rdttsfallsdatabas som rippnades 2001
och dr en del av Pensionsskyddscentralens lagstiftningsstiktjdnst pi Internet.
Vid pensionsnlmnden togs under verksamhetsiret i

bruk ett nyrr ldnesystem, der den personliga arbetsprestationen 1r en faktor.

Besvir och avgtiranden
Pensionsnd.mnden tog emot

3 929 besvar under verk-

samhetsiret, dvs. 56 besvdr mer dn ir 2000. I slutet av
ir 2001 var 1533 drenden anhlngiga, vilket var 395 fler

o/
/o

18

12

In iret innan.
Under verksamhetsiret fattade pensionsndmnden
beslut i 3 532 arenden, vilket var 434 fhrre in iret in-

10

nan. Antalet avgriranden som glllde bedrimning av ar-

8

betsfcirmigan var 2701, vilket dr detsamma som 76 o/o
av avgtirandena. Nlmnden avgjorde 2412 besvd,r an-

16

14

b

4
2

1997 1998 1999 2000
Egentlig invalidpension

tr

34

lndividuell fortidspension

2001

giende traditionell invalidpension, vilket var 252 fd'rre
dn iret innan. Antalet beslut som gdllde individuell furtidspension var 289, vilket var 58 Firre In iret innan.
UngePir wi tredjedelar av de avgjorda drendena
gellde APL och mer dn en lrrdedel gellde LFoPL

och F6PL. De rivriga avgcirandena gellde KAPL, SjPL,
KoPL och avtrddelsesystemen.
Den genomsnittliga handlziggningstiden fcir drenden forlangdes med 0,5 minader under verksamhetsirer jemfdrr med iret innan. Den var 4,4 minader bide
fur alla lrenden och ftjr lrenden som gdllde bedcimning

ny behandling var 5,8 procent. Av de drenden som gillde bed<jmning av arbetsfcirmigan dndrades 8,2 procent
och iterforvisades 5,4 procent.

Helsingfors den 25 februari 2002

av arbetsfcirmigan.

Ar 2001 indrade pensionsndmnden beslutet till andringssrikandens

ftjrmin i 8,4 procent

lrenden som iterfcirvisades

tVI

till

av fallen. Andelen

pensionsanstalterna ftjr
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PRESIDIET
VicehdradshovdlngTimo Havu, ordforande; vice ordforande bitradande avdelningschef Tuulikki Haikarainen,
regeringsradetVeikko Liuksia, vicehdradshovding Heikki I HdmdlSinen
Sakku nn igmed lem mar

Suppleanter
Juris kandidat Jukka Laukkanen

Jurist Ulla lViettinen
B itrdda nde avdel n n gschef ltzlattl Toivia n en
lVedicine och kirurgie doktor Jarmo Vuorinen
i

i

t.o.m.28.2.2001
Docenten i ortopedi och traumatologi
Aarne Kivioja fro.m. 13 2001
Specialistlakaren i psykiatri Anna Savela

Docent Heikki Takkunen
lVedicine och kirurgie doktor Penttj Rrstola

Filosofie kandidat Heikki Peltola
Docenten i ortopedi och traumatologi Aarne Kivioja

tom

28.22001

Specialistlakaren i kirurgi och ortopedi Sari Salminen

fr.o.m. '1.3.2001
Medicine och kirurgie doktor Antero Leppdvuori
Docent llkka Torstila
Specialistliikaren i inre medicin Raine Jussila

Representanter for arbetsgivarna
Viceharadshovding tvlark us Aimele
Juris kandidat Johan Astrom
Magistern i administrativa vetenskaperVesa Rantahalvari
Viceharadshovding Mikko Nyyssold

Diplomingenjor Rauno Toivonen
Viceharadshovding Hannu Rautiainen
Viceharadshovding Riitta Warn
Juris kandidat Timo Hoykinpuro

Representanter for arbetstagarna
Lonesekreterare Jouko Ahonen
Ombudsman for avtalsfrSgor Vuokko Vadnanen
Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen
Socialsekreterare Veikko Simpanen

Socialpolitisk sekreterare Sinikka Nadtsaari
Jurist Janne lVetsiimaki
Arbetsloshetskassedirektor Seppo Niininen
Jurist Markku Kolo

Representanter for lantbruksforetagarna
Juris licentiat llkka Ojaia
Agronom llpo Mattila

Vicehiiradshovding Risto Airikkala
Agronomie- och forstmagister Anne Penttild

t.o.m. 12.9.2001
Agronomie- och forstmagister SimoTiainen
Juris magister lVaire Lumiaho t.o.m. 18.12 2001
Agronom Virpi Siitonen fr.o.m. 19.12.2001

Forskare Juha Lappalainen f r.o.m. 13.9.2001
Verksamhetsledare Tage Ginstrom

Representanter for foretaga rna
Verkstallande direktor Tiina Oksala-Leino
Juridiskt ombud Risto Tuominen

Enhetsdirektor Pekka Kahk6nen
Direktor Tauno Jalonen
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