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ETT AR AV BETYDELSEFULLA BESLUT

Arbetspensionsreformen, som arbetsmarknads-

organisationerna avtalat om, framskred snabbt

och fick sin sluttiga utformnlng under 3r 2002.

De fr6gor som forblivit dppna htisten innan av-

gjordes nu pi ett mycket tyckat satt, iiven om

den ursprungliga tidsplanen tdjde ut nigot.

Reformen har betydande verkningar. Om m3-

len uppnis, kommer fotk att arbeta [dngre och

pensionerna bti bdttre och rdttvisare iin idag.

Trots det minskar kostnadstrycket iamftirt med

tidigare berdkningar.

Utredningar och beredningsarbete som ut-

fcirts pA Pensionsskyddscentralen bidrog stort

till att reformen istadkoms. I bakgrundsarbe-

tet deltog en stor skara anstiitlda pA PSC, och

ibland blev arbetsdagarna l6nga. lag vitl framf6-

ra mitt varma tack fdr den goda prestationen tilI

alta som dettog i arbetet.

Riksdagen godkiinde reformen i februari

2003. Kraftanstrdngni ngarna ftjr att genomfdra

den dr dock inte ftirbi. Att verkstiilla reformen

i praktiken med attt vad det innebiir av anvis-

ningar och iindringar i datasystemen ar ett

stort arbete som kommer att ta minga 3r. Pi

Pensionsskyddscentralen mSste detta arbete

gdras fdre de andra delarna av pensionssyste-

met, eftersom de datatekniska dndringarna pd

pensionsanstalterna baserar sig p5 Pensions-

skyddscentralens system och anvisningar.

Samtidigt skall de arbeten som hiinfOr sig tilt

utbyggnaden av principen om sista fdrsiikrare

slutforas.

lntressegrupperna har insett vitket behov av

resurser reformerna medftir under de ndrmaste

Aren. Man fattade beslut om att 6ka Pensions-

skyddscentralens resurser ftjr i Ar. De behOver

fortfarande stiirkas.

Genom resurstitlskotten stcider man ocks6

den generationsvdxling som pigiir p5 Pen-

sionsskyddscentralen. Nastan en fldrdedel av

dem som nu arbetar pi PSC kommer att gil i 6t-

derspension senast 2010. Deras kunskaper och

kompetens mdste kunna rjverfdras titl den yngre

generationen utan att det uppst6r luckor.

Pensionsskyddscentralens styrelse godkiin-

de en ny strategi i oktober. Det centrala milet

fiir den dr att PSC ir en aktiv, utetriktad sak-

kunnig med siktet instiiltt pi framtiden och en

leverantdr av fdrstklassiga tjiinster.

Personalen deltog med bred front i att bygga

upp strategin. Sd kommer det att vara ocks8 i
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det fortsatta arbetet. I vdr preciserar avdelning-

arna vad strategin innebdr ftir var och en av

dem. Sin fulla styrka uppn6r strategin ndr det 6r

dags att planera ndsta 6rs verksamhet.

Jag tackar intressegrupperna, representant-

skapet och styrelsen frir det fdrtroende de visat

Pensionsskyddscentralen. Personalen tackar

jag varmt ftir viit utf6rt arbete och en god ar-

betsmotivation.

JUKKA RANTALA

Oversikt 6ver Ar 2OO2

Ar 2002 betalades sammanlagt 7,56 miljarder euro

i arbetspensioner inom den privata sektorn. liimfdrt

med dret innan dkade pensionsutgiften med 0,51 mil-

jarder euro. Den reello dkningen var i,49 procent.

Vid utgdngen av 2002 var ontalet orbetspensioner

1 166 800. I siffran ingdr bdde s.k. egenpensioner,

sdsom dlderspensioner, invalidpensioner och arbets-

ldshetspensioner, och fomiljepensioner, dvs. efrerle-

vande- och bornpensioner, inom den privota sektorn.

Antolet nya pensionervar 105 i00.

Sommanlagt betalades 12,4 miljarder euro i

arbetspensioner, vilket var 0,8 miljarder euro mer

tin dret innon, Statliga, kommunalo och vissa andra

offentliga arbetspensioner uppgick sammonlagt till

4,82 miljarder euro.

Finonsieringen av pensionerno sker dvervdgonde

genom fdrsrikringspremier som uppbiirs av arbetsgi-

va rn a och a rbetsta g a rn a. Arbets pe n s i o n sfdrsd kr i n g en

inom den privato sektorn hade en premieinkomst pd

8,28 miljarder euro. Jiimfdrt med dret innan iikade

premieinkomsten med ca 4,7 procent. Arbetsl1shets-

fdrsiikringsfonden betalade 0,25 miljarder euro fdr

a rb ets lds h etsti I I ii g g e n, dvs. d et a rb etsp e n si on ss kyd d

som fdrsdkrade tjdnar in ndr de iir orbetsl1so. Staten

b i d rog ti ll fi n o n s i eri n g e n av pen s i o n ern a fdr I o ntb ru ks -

fdretagare och andra fdretagare med 0,41 miljarder

euro.

Ansvarsskulden inom den privata selctorn vor 5i,6

miljorder euro i slutet av dr 2002. Det innebar en 6k-

ning pd 4,1 miljarder euro.

PENSIONSUTGIFTEN

Mrd. euro
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Privata
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sektorn
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pensioner
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STYRELSENS BERATTELSE

Ar 2OO2 var Pensionsskyddscentratens 42 verk-

samhets6r och det andra 6ret under styrelsens

treiriga mandatperiod.

Styrelsen sammantriidde 12 ginger. Den

behandtade fcirslag tilt dndring av arbets-

pensionsskyddets innehAtl, drenden som

giitlde ledningen av Pensionsskyddscentralen,

pensionsndmndens separation fr6n Pensions-

skyddscentralen och utredningar som giillde

utvidgat datasystemsamarbete inom arbets-

pe nsio n sse kto rn.

Betydelsefutlt med tanke pi ledningen av

Pensionsskyddscentralen under de narmaste

6ren var att en ny strategi och infdrandet av

styrkort godkdndes. Strategin [ades upp med

balanserad styrning som metod. Den gir ut pi

att faststdlla de kritiska framgilngsfaktorerna

Pe n s i o n ss ky d d s ce ntra I e n s

styrelse i sammantrdde

5.2.2003

Sittande frdn viinster Losse

Laatu n e n, Kao r i n a Kn u uti,

Pe n si o nss kydd sce ntra le n s

ver kstri lla n d e d i re ktd r J u kko

Ra nto la, Le i la Kosti a i n e n,

Sinikko Nridtsaori och

Kaija Kallinen.

Stdende frdn viinster Markku

So rva li, Fo I ke Berg strdm,

styrelsens ordfdrande

Kari Puro, Hannu Rautiainen

och Ei j o Ka i pa i n e n - Pe rttu la.

utgiende frin de utmaningar som framtiden

stdtler, verksamhetsid6n och den dnskade

framtidsbitden, och skapa kriterier fdr utvdrder-

ingen av dem.

De mAlsatta nivAerna fdr fdliande 6r med

anknytning titl framgdngsfaktorerna iir en

viktig del av Pensionsskyddscentralens verk-

samhetsptan. Att styrkort infdrs innebiir att

ledningen altt mer fokuserar p6 vad man vitl

Astadkomma och mindre pi hur saker och ting

gdrs. Processen fortsatter 2003, da man uppgcir

styrkort fdr avdetni ngarna.

Webbtiensten Arbetspension.fi, som riktar

sig titl de ftirsdkrade, 0ppnades 9.72.2002.

Pensionsskyddscentralen ansvarar f0r den del

av tiiinsten som ir 6ppen fOr alla, och iir hu-

vudsaktig upprdtth6llare av tldnsten. Med tanke
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pe arbetspensionssystemets en hetlighetvar det

viktigt att ta fram ett gemensamt identifierings-

f0rfarande som fytler datasekretesskraven.

I ett fOrsta skede har den fcirsiikrade mdj-

lighet att kontrollera om alta hans pensions-

grundande perioder har registrerats rdtt i ftjr-
teckn i n gen civer fd rvdrvsa rbetet. Web btjiinsten

komptetteras med ridgivning, som ocksS har

byggts upp koordinerat tiltsammans med pen-

sio nsansta lte rna.

Pensionsskyddscentratens kostnader var

sammanlagt 40,0 milloner euro. I siffran ingilr

pensionsndmndens kostnader. Okningen frin

6ret innan var L4,3 procent.

Personalkostnaderna, inktusive friviltiga

kostnader, vat 1.7,7 miljoner euro. Tjdnster kdp-

tes fcjr 15 mitioner euro, i huvudsak av TKP Tieto

och 0ctet. PA anldggningstitlgdngar gjordes

maximiavskrivn ingar en ligt ndringsskattelagen.

Avskrivningarna uppgick sammanlagt titt 1,2

miljoner euro. Antdggningstillgdngar med en

ekonomisk anvdndningstid pA mindre dn tre 6r

bokfcirdes som kostnader.

Utgifterna fcir Pensionsskyddscentralens

verksamhet tdcks i huvudsak med en kostnads-

andeI som in96r i arbetspensionspremien. FOr

att tdcka verksamhetskostnaderna anviindes

36,4 mitjoner euro, varav 32,5 milioner euro

uppbars Ar 2002.

Pensionsskyddscentralen betalade 0,9 mit-

joner euro i direkta skatter.

Vid slutet av 2002 var antalet anstiittda pi

Pensionsskyddscentraten 376. Det var 31 per-

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FO RVALTN I N GS l(OSTl,lAD ER

Milj. euro
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Kdpta
ljanster

soner fler dn 6ret innan. I siffran ingSr personer

som vid iirsskiftet var moderskapstediga etter

pA andra ledigheter. L0ner och arvoden tilI

representantskapet, styretsen och direktdrer-

na uppgick till 740 471. eurc.Ovriga 16ner och

arvoden uppgick till 72 274 746 euro, vitket

Inbegriper ldnerna ti[[ personaten pA pensions-

niim ndens beredningsbyri.

PA grund av tidigare 6rs resultat av det till

F6rsikringsaktiebolaget Garantia 6verfdrda

kreditfdrsd kri n gsbest6nd et Sterbeta Iade Pen-

sionsskyddscentraten 19,1 miljoner euro tilt

pensionsa nstalterna. Kred itfcirsd kri n gsbestin-

det uppvisade positivt resultat ocksd under

berdttelseAret. Det innebar att Garantia vid

6rsskiftet hade 4,7 mitjoner euro att Aterbetata

till Pensionsskyddscentralen. Medlen 6terbeta-

[as titl pensionsanstalterna 6r 2003.

Ltiner och Lrinebi-
arvocien l<ostnader

- 

200)
I 2001

0vriga
kostnader
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RESULTATRAI<NINC

ORDINARIE VERKSAMHET

Kostnadsandela r

Ovriga intdkter

)7 )77

1 586 32 963

I ntakter

Kostnader

0verfciring till ntista period

7 284 889

7 285 356

467

Kopta tjanster

Pe rson a Ikostnad er

Ldner och arvoden

Pe nsion skostn ad er

Ldnebikostnader

Avskrivn ingar

Ovriga kostnader f6r verksamheten

Resultat ftire finansiella poster och skatter

-72 690

t7 497

-2 522

-782

-937

-6 555 34 977

-2 074

Avkastning av placeringar bland
best6ende aktiva

Ranteintakter

Rdntekostnader

Resultat ftire skatt

7 672

7 226

-47 2 857

837

I n komstskatt

Ovriga direkta skatter

Den ordinarie verksamhetens resultat

-485

-)52 -837

0

D ET OVERFORDA KREDITBESTANDET

6verskadeskydd 77 903

Aterbiiring av kostnadsandelar fcir

kred itfdrsti kri ngen

Ovriga kostnader

77 903

-77 90]

Betalningar fr6n Garantia

Aterbiringar titl pensionsanstalterna

Resultatet av skdtseln av bestAndet

78 372

-78 372

0

8

38 234

36 422

7 872

7 774 325

-7 773 933

-)92

13 075

-2 696

-794

-1 196

-7 267

75 023

-39 991

-t 757

2 680

923

-923

7 844

84)
-7

535

388

)..1..200) -3 1..12.2002 1..7.2001-37.12.)001I NTAKTER

AN SVARS F6RD ELN I NG

KOSTNADER

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER

4 983

-4 983

4 977

-72

0

19 086

-19 086

1.1.2001-31.12.2001I NTAKTER 1.1..2002-31.12.2002

KOSTNADER

KLARERI NG AV OVERSKOTTET

beloppen i tusen euro



BALANSRAI(NING

AKTIVA

Materiella tillgingar

Byggnader och konstruktioner

Maskiner och inventarier

Ovri ga materiella nyttigheter

PigAende nyanldggningar

Aktier och andelar

Aktier och andelar

3 408

2 005

4/

279 5 679

27 798

Ford ri nga r

LA n efo rd ri nga r

Overskadeskydd frAn Garantia

Resultatregleri ngar

Utldmningsandelar f6r
ansvarsfOrdelningen

Kassa och bank

110

78 846

1 806

275 27 0)7

73 674

67 528

PASSIVA

Ovriga fonder

Bunden fond

Resultat fr6n tidigare riikenskapsperioder

Rdkenskapsperiodens resultat

19 936

0

It 79 9)6

LAngfristigt

Kostnadsandelar fdr
kred itfd rsd kri ngen

Kortfristigt

Skulder till leveranttirer

Ovriga skulder

Resu ltatregleri nga r

Utjiimningsandelar f6r
ansvarsfOrdeln ingen

Kostn ad san delssku Id

Kostnadsandelsskuld fdr
kred itf6rsii kri n ge n

185

3 907

7 135

2 485

75 279

78 667 47 t+O7

67 528

beloppen i tusen euro

6 389

27 798

41.78

2 224

47

79

4744

7 744

6 567

10 736

44490

i1.1.2.200731.12.2002BESTAENDE AKTIVA

RORLIGA AKTIVA

19 936

0

0 19 936

4 706

26

4 284

7 773

2 82)

704

11 898

24 928

44490

i1..1.2.2002 31..1.2.2007EG ET KAPITAL

FRAMMAN DE KAPITAT
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NOTER TILL BOI(SLUTET

Upprttttancle av bokslut
Pii antiiggningstiltgingarna har gjorts planentiga maximala restviirdesavskrivningar enligt ndr-

ingsskattelagen. Antdggningtiltg8ngar med en ekonomisk anvdndningstid pi mindre dn tre 6r har

bokfdrts som kostnader under den rdkenskapsperiod dil anskaffningen giorts.

Entigt en lag som stadfdstes 30.12.2002 tdsg0rs pensionsndmnden och dess beredningsbyri

frin Pensionsskyddscentraten och bildaren sjdtvstiindig juridiskenhet.Ar 2OO2ingAr pensions-

ndmndens kostnader i Pensionsskyddscentratens bokslut.

Ltiner och arvoden titl ledningen

Lijner och arvoden till f6rvaltningsorganen

Genomsnittligt personantal, Pensionsskyddscentralen

Genomsnitttigt personantal, pensionsntimnden

Persona Ikostnader

Pensionsntimndens andel av personalkostnaderna

438

704

347

8

74 807

767

Noter till resultatrlikningen

Hyresinttikter

Fdrsiljn ing av tjanster

0vriga intdkter

0vriga intdkter sammanlagt

873

409

304

1 586

Dividend intdkter

Frdn dgarintresseftiretag

Renteintekter

Frin dgarintressefdretag

FrAn dvriga

Rtintekostnader

Till 6vriga

Finansielta intiikter och kostnader sammanlagt

7 672

7

7 279

-47

2 851,

6)6

704

9

16 505

909

2001PERSONAL OCN MEDLEMMAR I FCiRVALTNINGSORGANEN 2OO2

7 872

887

577

474

OVRIGA INTAKTER 2002 )oo1

7 844

5

838

-7

2 680

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER 200 2 2001

lo

beloppen i tusen euro



AN LAGG N I NGSTI LLGANGAR

Noter till balansrdkningen

Bokftirt viirde 7.7.2OO2

0kn ing

Minskning

Avskrivningar

Bokfort viirde 37.72.2oo2

Byggnader Maskineroch

ochkonstruktioner inventarier

3 408 2005

7 764 1 088

-727

-454 -7 42

0vriga materielta

nyttigheter

47

Aktier och

andelar

27 798

4 778 2 224 47 27 798

Bokftirt viirde 1.7.2007

0kning

Minskning

Avskrivningar

Bokftirt viirde 37.72.2007

) 542

729

7 565

7 737

-29

-668

46 27 798

1

-263

3 408 2 005 47 27 798

Ldnefordringar som fdrfatler om mer dn ett 6r 79

Resu ltatreglerin gsford rin gar

Momsfordringar pi gruppen

Andel av kostnader fdr pensionsansdkningar

U ppskattad ersattn in g ftir h d [sovird sutgifter

0vriga resultatregleringar

Resultatregteringar sam manlagt

758

757

98

793

1 806

TKP Tieto Oy Fdrsa kri n gsa ktie-

bolaget Garantia

Octel Oy

Antal

Agarande[ %

Andel rdster %

Bokfdrt viirde

Eget kapital

Rti ken skapsperiodens resu ltat

330

22

33

372

5 952

2 786

28 800

48

48

79 936

40 026

-5 629

15 000

73,7

73,7

505

3 474

295

beloppen i tusen euro

47

7 744

737

770

54

189

FORDRI NGAR 2002 200 1

AKTIEINNEHAV
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ArrneAnr Nc AV KoSTNADSAN DELAR rdR xneotrrdnsArn t uc ru

2 823

2 657

766

2002 2001RESU LTATREG LER I N GSSKU LD ER

Aterbiiring 2003

Aterbiiring efter 2OO3

Aterbiiring av konstnadsandetar ftir

kreditfdrsiikringen sam manlagt

4 706

26

4 732

Semesterldneskutd inkt. sociala kostnader

0vriga resultatregterin gar

Resultatreglerin gar sam manlagt

2 367

118

2 485

Totalt ansvar fdr det till Garantia tivertdtna

kred itfdrsii kri n gsbestin det

lnteckning i arrenderiitt och byggnad

Skatteansvar

707 997

387

75

Beloppen i tusen euro

Helsingfors den 19 mars 2003

Kari Puro Markku Sorvari

Folke Bergstr6m Eiia Kaipainen-Perttuta Kaiia Kaltinen

Jussi Katlio Kaarina Knuuti Markku Koponen

Leila Kostiainen Lasse Laatunen Seppo Mattita

Sinikka Nddtsaari Risto Suominen

Jukka Rantala

Verkstdtlande direktdr

AN SVAR
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REVISIONSBERATTELSE

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens bokfdring, bokslut och fdrvattning f6r rdkenskaps6ret

7.7-37.72.2002. Bokslutet som uppraftats av styrelsen och verkstdllande direktdren omfattar verk-

samhetsberdttelsen, resultatrdkningen fdr den ordinarie verksamheten och kreditfdrstikringsverk-

samheten, balansrdkningen och noterna till bokslutet. Efter utfdrd granskning ger vi v6rt utl6tande

om bokslutet och fdrvaltningen.

Ernst & Young har under rdkenskapsdret ombescirit 6vervakningsrevisionen av Pensions-

skyddscentraten. Vi har tagit det av en separat berdttelse om revisionen daterad 70.3.2003. Gransk-

ningen har utfdrts i enlighet med god revisionssed. Bokstutet, redovisningsprinciperna, inneh6ltet i

bokslutet och framstdltningssdttet har hiirvid granskats i tiltriicklig omfattning f0r att f6 faststeltt att

bokslutet inte innehitler visenttiga fel etler brister. Vid granskningen av fcirvattningen har vi klartagt

att styrelseledamdternas och verkstdllande direktdrens verksamhet varit tagtig enligt arbetspen-

sionslagstiftn ingen.

Vi framfdr som virt utlitande att bokslutet har upprdttats i Overensstdmmelse med bokfcirings-

lagen och dvriga fdreskrifter om hur bokstut skall upprdttas. Bokslutet ger, pii det sdtt som avses i

bokfOringstagen, en rattvisande bild av resultatet av Pensionsskyddscentralens verksamhet och dess

ekonomiska stiiltning. Bokslutet kan faststdllas och ansvarsfrihet kan bevilias styrelseledamciterna

och verksttillande direkttiren fcir den rdkenskapsperiod som vi granskat.

Helsingfors den 9 aprit 2003

Ernst & Young Oy

CGR-samfund

Ti Iinta rkastusrengas Oy

GRM-samfund

Fotke Tegengren, CGR Tom Turia, CGR
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PERSONALEN

H6g grundutbitdning, 16ngvariga anstdltningar

och kvinntig maioritet kdnnetecknar Pensions-

skyddscentratens personat. Kvinnornas andel

av personalen dr 80 procent. Hela 44 procent

av personalen har akademisk utbitdning.

Medelildern var 45 Ar och personalomsdtt-

ningen 3,8 procent. Tiugonio personer fick det-

pension, st6rsta deten av dem var dettidspen-

sioniirer. Fem personer gick i Slderspension.

Vid stutet av berdttetseAret var antalet an-

stiittda 375 personer, varav 19 pA viss tid. Un-

der berdttelseiret anstdtldes 55 nya personer,

27 av dem blev fast anstdtlda. Dessutom fanns

det elva sommarpraktikanter.

Utbildning

I nfOr generationsvdxti n gen har man effektiverat

introduktionen fcir nyanstdtlda och tagit fram en

ny utbitdningsform. PSC-examen, som infdrdes i

fjol, iir ett ettiirigt yrkesutbildningsprogram som

ar avsett fcir heta personalen. Det har som mil

att vidga och uppdatera deltagarnas kunskaper

om Pensionsskyddscentralens uppgifter och

roll. Den f0rsta gruppen avlade sin sluttenta-

men i april 2003.

De anstiillda studerade pensions- och socia[-

frirsiikring pi kursersom handtade om pensions-

grunder, pensionsberdkning, utkomstskydd f0r

arbetstdsa, FPA-fOrminer, tiverenskommelser

om social trygghet och lagdndringar. Ovriga ut-

bitdningsteman var ledarskap och chefsarbete,

14

gruppa rbete och vdxetverkan, proiektarbete, ef-

fektivare mdten och tidsanvdndning, att skriva

tidningstext samt sprik.

Hela personalen fick ldra sig att anvdnda

Outtook-programmet fdr e-post och kalender'

funktion. De som har velat avtdgga datakdrkort

har fitt stdd i form av en kurs. Den andra grup-

pen tog kijrkortet i mars och en tredje intedde

studierna pi hcisten.

Examina avlades i en tivtig takt. En grupp

btev fdrdiga merkonomer pd viren och en grupp

inledde datanomstudier p5 hcisten.

Kursdagarna var i genomsnitt 8,1 per an-

ste Id.

ArbetshHlsa och arbetsfdrmega

De anstdlldas arbetsfdrmiga har redan i flera ir
fdtjts med ett arbetsfdrmigeindex som utarbe-

tats av lnstitutet fdr arbetshygien. Aren 1998'

2002 bedcimd es 326 anstdltdas arbetsfdrmiga

med indexet. Arbetsf6rmigan beddmdes vara

utmdrkt hos 159, god hos 777 och mitttig hos

50 av de undersdkta. Trots den stigande me-

det6ldern iir persona [ens arbetsftjrmiiga god.

I programmet fcir uppriitthitlande av arbets-

f6rmigan beaktas det vida fdtt som begreppet

arbetshdlsa omspiinner. Atgerderna hdnfdr

sig tilt yrkeskompetensen, arbetstagarens

fysiska och psykiska kondition, arbetsmiljtin

och arbetsgemenskapen. Arbetsklimatet och

dess utveckling har fOtjts regetbundet. Den



senaste unders6kningen visade att personalen

var ncijdare med de krav som arbetet stdtler dn

tidigare. Heta 59 procent av dem som svarade

uppgav att de upplevde verktig arbetsglidje.

A andra sidan iinskade man stdrre ftexibilitet i

verksamheten och snabbare beslutsfattande.

Man vilte ocks6 ha tydligare m6t fdr arbetet.

Dessutom ans6gs utvecklingssamtalen vara i

behov av utveckling.

Arbetarskyddskommitt6n utarbetade anvis-

ningar om hur man b6r ga titt vdga om det fci-

rekommer mobbning eller sexuella trakasserier.

Fcireldsningar om emnet hdtts fcir cheferna och

fcir hela personalen. Fcir personaten ordnades

ocksi fcirelfrsningar om rusmedel och hur man

ldser missbruksprobtem. De ankndt til[ revide-

ringen av handtingsprogrammet mot missbruk.

Alta nya anstdtlda genomgick en h6tsokont-

rol[. Hdlsokontroller utfdrdes ocksi pA a0-,

45- och 50-iiringarna och med tre 6rs interva[[er

p6 alta anstiitlda som fyllt 50. Sammantagt ut-

fcirdes 78 hdlsokontrotler.

Personalkostnader *) (tusen euro)

. Ltiner 72 557

. Pensionskostnader 2 696

o L6nebikostnader 794

o Friviltiga personalkostnader 1, 045

*) inklusive pensionsnamndens kostnader
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Det tog lSng tid att skapa arbetspensionssystemet. Arbets-

pensionsl<ommitt6n som tillsattes istutet av 1,956 arbetade

i fyra 6r med sin uppgift. APL stadfdstes 8.7.1.961. och KAPL

ungefiir ett halvdr senare, 9.2.1,962. En ansenlig socialpoli-

tisl< reform hade slutftirts, niir APL och I(APL tradde i kraft i

juli 1.962.

'[,$ .

Arbetspensionens u ppkomst

Livsmedelsaffcir i Abo pd 1960-talet
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PENSroNSuPPGOnelsr PA IANG stKT

REFORMEN U PPMUNTRAR TILL

FORTSATT ARBETE

Vi klarar oss bra i internationella jdmfdretser

som gdlter pensioner. Finldndarnas pensioner

dr av god europeisk medelniv6, och inkomst-

skillnaderna mellan pensioniirerna hcir tilt de

minsta i Europa.

Fdrdndringar som sker eller som viintas ske

i samhdllet krdver att ocksi arbetspensions-

systemet anpassar sig. Om man hade f<irt en

l6t-96-politik i pensionsfrdgorna fr6n bcir,jan

av 1990-talet, skulle pensionsutgifterna enligt

Pensionsskyddscentralens uppskattningar sti-

ga till ndstan 40 procent av ldnesumman fram

till mitten av detta sekel. Det skulle samhills-

ekonomin knappast ktara av.

Vir dtdrefdrsdrjningskvot blir ogynnsam

redan inom tlo 6r ndr de stora Srskutlarna 96r i

pension. Dii finns det hundratusentals fler pen-

sioniirer i [andet iin idag, och de irskultar som

trdder in pi arbetsmarknaden iir a[[t mindre.

Redan kring 2005 [imnar fler personer arbets-

marknaden dn nya trdder in.

Den stora pensionsreformen

Pd 1990-tatet genomfdrdes ddrfdr ett flertal

pensionsreformer, som atla syftade titl att f6

pensionsutgifterna och -premierna i balans

i ett tengt tidsperspektiv. Statsmakten och

arbetsmarknadsorganisationerna har uppnitt

konsensus genom vilken man efterstriivar att

trygga skiitiga pensioner fdr alta utan att iiven-

tyra samhdtlsekonomins bdrkraft .

Ett av de sista bestuten som den fdrra riksda-

gen fattade giitlde den stora pensionsreformen,
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som ska[t trdda i kraft 2005. Den ser ut att sam-

tidigt hdia pensionerna och stdvja kostnads-

och premietrycket.

Ett av de viktigaste milen fdr pensionsre-

formen iir att hdia den genomsnitttiga pensio-

neringsildern och fdrbereda systemet pi att

befolkningens tivstiingd tjkar. Den skapar ocksA

mcijtigheter att fcirenkta hela arbetspensions-

systemet.

Ett betydetsefuttt principiellt avgdrande dr

aven att arbetspensionerna inte ldngre skall be-

rdknas separat fdrvarie anstdltning, utan pii ba-

sis av inkomsterna under hela yrkesbanan. Efter

en sidan reform dr det mriitigt att sammansld

arbetspensionslagarna tilI en enda lag.

Reformen fcirbdttrar de nya pensionerna

inom den privata sektorn, i och med att mdnnis-

korna arbetar ldngre.

Entigt utredningar som Pensionsskyddscent-

ralen giort bdriar reformerna ha en minskande

effekt pd pensionsutgiften redan kring 2010.

Ar 2050 minskar de bide pensionsutgiften och

-premien med drygt fyra procentenheter. Pen-

sionspremien torde stabiliseras vid ca 26 pro-

cent av 16nesumman. Ett bakgrundsantagande

iir dA att inkomsterna 6kar med 1,75 procent om

6ret och rdnteniv6n dr 3,5 procent.

Mest stdvlas kostnaderna av att yrkesbanor-

na blir ldngre. Den aktuella reformen skluter

upp pensioneringarna i genomsnitt med ca ett

och ett halvt 6r. Tillsammans med tidigare be-

slut blir effekten tre Ar.

I PSC:s berikningar har det antagits att



mAlet nis inom loppet av flera 6rtionden. T.ex.

kring 2010 dr den faktiska pensioneringsildern

bara ett 6r hdgre dn nu. M6let pii tre 6r uppnils

fcirst ndgon g6ng i mitten av seklet. Di dr kost-

nadsbesparingarna redan stora.

Liingre tid i arbetslivet

Pensionskostnaderna minskar ocksf, f6r att

arbetstcishetspension en avskaffas f0r dem som

iir f6dda 1950 e[[er senare och fdr att individuetl

fdrtidspension inte bevitjas dem som iir fddda

7944 eller senare. Att Sldersgrinsen fcir fdrtida

6[derspension hdjs med tvii 6r bidrar ocksa titt

att minska kostnaderna.

Det nya sattet att berdkna den pensions-

grundande [6nen och infdrandet av den nya 16-

n ekoeffi cienten g0r reform en kostnadsneutral.

Kostnaderna minskar genom livsldngdskoeffi-

cienten, som begrdnsar den 6kande [ivs[6ng-

dens effekter titt nya Atderspensioners betopp.

Koefficienten bdrjar dock verka fdrst 2010, da

den infdrs.

De battre pensionerna kommer inte av sig

sldlva. Finldndarna uppmuntras nu att stanna

kvar i arbetslivet klart ldngre dn i dag. Det dr

mdjligt, niir man kan gi i 6lderspension me[[an

63 och 68 8rs dtder.

Experterna pA Pensionsskyddscentraten gjor-

de 6r 2002 en stor insats fcir beredningen av den

stora pensionsreformen i arbetsgrupper som

social- och hdlsov6rdsministeriet tittsatt. Man

bistod ocks6 aktivt arbetsmarknadsorganisa-

tio nernas fdrha n d ti n gsgru pper. Utciver u ppd rag

som gd[[de forskning, statistik och planering

anlitades Pensionsskyddscentralens expertis i

lagbered ningsarbetet under heta iret.

Pensionsskyddscentraten fick i uppdrag att

bist6 sociat- och hiitsovirdsministeriet med att

gtira utkast till dndringar av arbetspensionsla-

garna i friga om tcintagare inom den privata

sektorn och fdretagare. Tidtabellen hcitl, fast

den var stram. Ministeriet fdrdigstdllde rege-

ringspropositionen sA att den kunde avl6tas till

riksdagen 7.77.2002.

Pii begdran av social- och hdlsovSrdsminis-

teriet utarbetade Pensionsskyddscentraten ock-

si en beddmning av reformens konsekvenser

fti r jiim stti ttd h eten mellan kdnen. Bedcim ni n gen

var den fdrsta i sitt slag inom lagberedningen.

Entigt beddmningen frdmiar reformen jdm-

std [d h ete n.

,OUKO MOILANEN

I N FO RMATOR
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Ursprungtigen omfattade arbetspensionslagarna

bara itders-och invalidpensioner. Enligt en 6ver-

enskommelse mellan arbetsmarknadsorganisatio-

nerna utdkades fcirm6nerna med familjepension

redan 1967. Redan dA dryftades iinklingarnas stdll-

ning allvarligt, men till slut kom man dverens om att

endast iinkor och barn skutle fi familjepension.

Tryggh et fO r fa m ilje r
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS RI KTN ING

AI(TIV SAI(I(UNNIC
sAr<RAR SYSTEMETS FUNr(TtoN

Pensionsskyddscentraten er expert pA arbets-

pensionssystemet och titlhandah6tler gemen-

samma tienster. Den bidrar tilt att bygga upp

ett riittvist och hittbart pensionsskydd och

sdkrar i samarbete med sina intressegrupper

att arbetspensionssystemet fungerar ftexibett

och effektivt. Den strategi som Pensions-

skyddscentratens styrelse godkdnde 2002

utgir frin dessa tankar och framhdver Pensions-

skyddscentratens stdllning som ett gemensamt

organ fdr arbetspensionsskyddet inom den

privata sektorn.

"Bestdllarna" av Pensionsskyddscentralens

tjdnster och PSC:s viktigaste intressegrupper tlr

pensionsanstalterna, arbetsmarknadsorganisa-

tionerna och statsmakten. I PSC:s styrelse fatta-

de deras representanter bestut om de strategis-

ka m 6len, faststd llde bed cim n i n gskriterierna fcir

verksamheten och satte m6ten fcir 61 2003.

Beddmningskriterier fdr hur de strategiska

milen nAs dr btand annat verkningsfutlheten

hos Pensionsskyddscentralens insats som sak-

kunnig och fcirmigan att ge pensionsanstat-

terna och de ftjrsdkrade hdgklassiga tfdnster. I

det internationella samarbetet medverkar Pen-

sionsskyddscentralen som producent av infor-

mation, sakkunnig och frirbindetseorgan me[-

[an pensionssystemen i Fintand och EU-ldn-

derna. Pensionsskyddscentralen skciter ocksS

tianster som hdnfcir sig titl utlandsarbete.

Servi cef6r mAgan utvecl<las

En av Pensionsskyddscentratens viktigaste upp-

gifter dr att utfdrda anvisningar fdr det praktiska
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genomfOrandet av pensionsreformen. Aven ur

denna synvinkeI dr det viktigt att de strategiska

reformerna i nom pensionssystem et fram skrider

planentigt och i den takt som avsikten iir. PSC

gdr sitt bdsta f0r att den s.k. principen om sista

fdrsdkrare fAs att fungera friktionsfritt och att

pensionsreformen 6r 2005 framskrider entigt

milen och besluten.

Pensionsskyddscentraten producerar ge-

mensamma tjdnster fcir arbetspensionssyste-

met pi ett s6dant satt att de m6ltiggdr snabb

och effektiv betliining av de fOrsdkrade. PSC

inhdmtar information om kundernas, i synner-

het pensionsanstalternas, fdrvdntningar pii

verksamheten och utvecklingen av tiansterna.

I grund och botten betjdnar verksamheten de

arbetspensionsfdrsdkrade och fdrsdkringsta-

garna. Viktiga samarbetspartner och kunder dr

dven Fotkpensionsanstalten, social- och hdtso-

virdsministeriet, arbetsmarknadsparterna och

i vidare bemdrkelse iiven forskare, potitiska

beredare och medier.

Krafterna pA prov

Som bdst genomfdrs, bereds eller ptaneras

exceptionellt stora a rbetspen sionsreform er. Att

genomfdra dem i praktiken och utveckta ser-

vicen si som informationstekniken mdjtiggtir

setter Pensionsskyddscentralens resurser pA

prov. Entigt strategin skatt de resurser som re-

formerna fdrutsatter tryggas och riktas in pi att

genomfdra dndringarna framgingsrikt.

Samtidigt leder personalens iitdersstruktur

tilt en betydande generationsvixling. Den mAs-



te mdtas planentigt och skdtas omsorgsfultt fdr

att sakkunskapen inte skall dventyras.

Principen om sista fdrsiikrare och arbets-

pensionsreformen 2005 innebdr omv6tvningar

i Pensionsskyddscentratens serviceprocesser

och datasystem. Man frirsdker stiivla de cjkande

lT-kostnaderna genom att tjka samarbetet mel-

lan pensionsanstalterna och PSC. Beredningen

av en ny organisation som koncentrerar sig

p6 gemensamma lT-tjdnster ar ett strategiskt

projekt, genom vitket det iir mdiligt att gatlra

6vertappande datasystem.

RAdgivningstldnsterna skOts i atlt hdgre grad

som webbtjiinster. I december 2003 6ppna-

des arbetspensionssystemets gemensamma

tidnsteportal Arbetspension.fi fdr de ftjrsdkra-

de.

Fornyelse for att trygga kompetensen

M6nga organisationer proklamerar, med fog,

att deras vdrde finns hos den kunniga och ar-

betsfcira personaten. Det passar sdrskitt vdt in

pA Pensionsskyddscentralen, dar 375 personer

p rod ucera r i nformatio n och centralorgan stjd ns-

ter fdr arbetspensionssystemet. Var och en av

dem dr sakkunnig i friga om sitt eget arbete och

hur det bcir utvecklas.

Ett strategiskt milt iir att personalens kun-

skaper och fdrdigheter skall h6tla htig ktass

pi PSC:s kiirnkompetensomrAden. Pensions-

skyddscentralen vitl ocksd vara en attraktiv

arbetsptats, som sporrar titl ansvarstagande fcir

arbetet, samarbete och utveckling och tar hand

om arbetshdlsan. Dragningskraften syns ocks6

i dag i och med att lediganslagna iobb pi PSC

sciks av minga vdlutbildade personer.

Pensionsskyddscentratens strategi utsta-

kades viren 2002. Ledningen fdrdigstdllde ett

utkast i juni. I juni och juti ordnades 6tta perso-

nalseminarier, diir utkastet utvdrderades. Led-

ningen, avdetningscheferna och representanter

fdr personaten bearbetade dokumentet p6

basis av responsen. PSC:s styrelse behandlade

och godkiinde det med vissa justeringar i sitt

seminarium 76.70.2002. Ar 2003 fortskrider

strategiarbetet pi avdetningsniv6, och fr6n och

med 2004 leds verksamheten med h jiitp av styr-

kort som hdrtetts ur strategin.

Pensionsskyddscentralens strategibroschyr

kan [dsas pA PSC:s webbplats www.etk.fi.

REIJO OLLIKAINEN

I N FORMATIONSDI REKTOR
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Ndr arbetspensionssystemet hade uppst8tt saknade fortfarande

ndstan hdtften av befotkningen arbetspensionsskydd. Ar 1966 tilt-

sattes en kommitt6 att dryfta probtemet. Den ansdg att sytningssys-

temet hade btivit odndamitsentigt. Ddrftir stiftades LF6PL och F6PL,

som trddde i kraft 1970. LFOPL omfattade genast 430 000 fOrsdkrade

och FdPL 90 000 fciretagare.

Pension fdr foretagare

Ett apotek i Helsingfors 1972

@
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ARBETE nOn sAMMA nnAl

A RB ETS P E N S I O N SSYSTEM ETS

wEBBT;ANSr FOR DE FORSArcRADE

Niir 6ret d5 arbetspensionssystemet firade sitt

40-6rsjubileum ndrmade sig sitt stut tippnades

den nya webbtjdnsten Arbetspension.fi. I pta-

neringen och uppbyggandet av den deltog pen-

sionsanstalterna f6r bide den privata och den

offentliga sektorn. Pensionsskyddscentralen

stod fdr det praktiska arbetet. Pi grund av det

stora antalet medverkande var proiektet tungt,

men det lyckades. Responsen harvarit positiv.

Arbetspensi on.fi -tid n ste n 6 p p n ad es 9.12.2002

fdr allmdnheten. Efter den fdrsta rusningen sta-

biliserades besrjkarantalet under vardagarna titl

ca ett tusen. De ftesta bide liiste faktainneh6t-

let och prdvade pi de persontiga tiansterna, va-

rav den viktigaste iir m6ltigheten att fi fram fdr-

teckningen 6ver sitt eget f0rvdrvsarbete. Fdr-

teckningen kommer ur Pensionsskyddscent-

ratens register och innehiller anstiitlningarna

inom den privata sektorn med uppgifterna om

pensionsgrundande lcin och anstdtlningarna in-

om den offenttiga sektorn.

Det viktigaste i Arbetspension.fi-tldnsten

dr identifieringen och den skyddade data-

kommunikationen. Tack vare dem har varie

fdrsdkrad sedan 9.72.2002 en mditighet att

oberoende av tid och rum skdta drenden med

arbetspensionssystemet. Man kan saga att ar-

betspensionssystemet senast den dagen gick in

i e-fdrvaltningens era.

Nydanancle identi fi eringslosning

Arbetspensionsanstalterna och Pensions-

skyddscentraten tog titlsammans fram en iden-

tifi erings16sning, som pensionsanstatterna ock-

si kan anvdnda i sina egna webbtjdnster. Gen-

om att samarbeta kunde man undvika m6ng-
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dubbla kostnader fdr uppbyggandet. Samtidigt

skapades grunden f6r enkelinloggning titl ar-

betspen sionssystemets webbtia nster, vi tket in-

nebar att den fdrsdkrade efter identifieringen

:::IT: 
kan gi 6ver frin en webbprats titt

Arbetspension.fi har inte bara ett utan ftera

satt att identifiera bes6karen. Om den fdrsdkra-

de vill att identifieringen skaltvara se tittfdrtitlig

som m6lligt, b0r han anvdnda ett elektroniskt

lD-kort som han f6r frin Befolknlngsregister-

centralen eller FPA. Om han ndier sig med att

datasekretessen hilter samma nivA som ndr

han skdter sina penningdrenden, kan han an-

vdnda identifieringstidnsten i sin webbank.

Att bankernas identifieringstjiinst togs i bruk

hdr var en unik l6sning ocksi i internationetlt

perspektiv. Det hade inte giorts tidigare i nigon

offenttig tldnst som anviinder sig av riksom-

fattande register.

De finldndska webbankerna har ndstan tre

miljoner kundavtal, och ddrfdrvar det potentiel-

la antalet besdkare p6 Arbetspension.fi ansen-

ligt redan i bdrjan. Under det fdrsta 6ret vdntas

200 000 besdkare pi webbplatsen.

Pensionsinformation pA egen hand

P6 Arbetspension.fi -sidorna kan den fdrsdkrade

p6 egen hand s6ka information om pensionerna

utan att kiinna tilt namnen p6 pensionstagarna

och -anstalterna. Tjdnsten utgdr ett stags port

tilt det administrativt decentraliserade arbets-

pensionssystem et.

Utdver navigeringsmenyn kan man stjka in-

formation med hjiitp av fr6gor pi vilka det finns

fiirdiga svar. Den fcirsdkrade kan ocks6 hitta



I iuli 1975 genomfcirdes en nivihcijning av pensionerna. Full arbetspension

steg frdn 40 titt 60 procent av ldnen. Viltl<oret var 40 irs yrkesbana. De fdrsta

som har mojtighet att atnjuta fullpension Ar fodda 1,937.

For att 96ra livet liittare for arbetsldsa lagstiftade man om arbetsloshets-

pension Ar 1,971,.
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Pensionernas nivi hOjdes

Graffitikonst frdn 197 5.
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teman som intresserar honom s.iitv genom att

viitja btand Aldersgrupperna unga vuxna, me-

de16tders och seniorer.

En sdrskitd pensionsordlista ger tiittfatttiga

fcirklaringar pi svira termer inom omr6det. Det

finns ldnkar titt ordtistan ocksi i texten. Med

undantag av de delar som anviinder sig av Pen-

sionsskyddscentralens register finns ndstan

heta inneh6let i Arbetspension.fi pi tre sprik.

Med tanke pA synskadade giordes en textver-

sion utan fdrger och bilder.

De stora &rskullarna som milgrupp

De stora drskutlarna ndrmar sig ett skede av

livet ddr intresset f6r pensionsfriigorna cikar.

Ett m6l fdr Arbetspension.fi-projektet var att

kanalisera en deI av rSdgivningsbehovet titl

e [ektron is k siii tvbetliin i n g.

Fdr att sjiitvbetjiiningen skall lyckas har

man fdst siirskitd uppmdrksamhet vid att gOra

innehAltet tattfatttigt och anviindningen tek-

n iskt en ket. Anvdn dargriin ssn ittet dr avsi ktli gt

fliirdfritt fcir att tjdnsten skall 96 att anvdnda

med vantiga hemdatorer.

Webbtjansten kompletteras av en ridgiv-

ningstjdnst som fdl.ier gemensamma principer. I

regeI ansvarar varje pensionsanstalt f6r rAdgiv-

ning titl sina egna frirsdkrade. RAdgivningen dr

6ppen vardagar kt. 8-16, de 6ppna webbsidor-

na kan anviindas dygnet runt. Under de ftirsta

mAnaderna har f5 besdkare skickat frigor.

Flera leverantorer inom clet tel<niska

utfdranclet

Det tekniska utfdrandet av Arbetspension.fi

dr resuttatet av koordinerat samarbete metlan

mAnga parter. Erfarenheterna av samarbetet har

varit positiva. Aven tidsplanen och kostnadsbe-

rdkningen hdtt bra.

Octet Oy har byggt den teknik med vilken

t,i6nsten uppriitth6lts och ansvarar fOr den.

Octel ger ocksi tekniskt anvdndarstdd titl de

fOrsdkrade.

De viktigaste samarbetspartner under upp-

byggnadsskedet var TKP Tieto Oy och Quartal

Oy. lnneh6ttet i den 6ppna tldnsten producera-

des med det sistndmnda botagets publicerings-

verktyg Dynagen. Andra samarbetspartner var

bland annat VisuaI Systems och Digital Finance

0y inom TietoEnatorAbp, Novo Group Abp, Com-

puware Oy, TMH Printware och NetAround Oy.

I den del som krdver personidentifiering an-

vdnds bide skrdddarsydda programlcisningar

som TKP Tieto tagit fram och Microsoft-arkitek-

tur utOver den informationsteknik som redan

tidigare anvants i registren.

Pr RKKo ,|AASKEU[r N EN

urvEcKLr NGScn Er rdn wEBBTJANSTER
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SERVICEN I HEMLANDET

Pensionsutdrag tilt de fdrsdkrade

Registerutdrag tilI APL-anstalternas

utd ragstianst

Ftirtecknin gar 6ver f6rviirvsarbete till

pensio nsa nsta lterna

Registerutdrag tilI myndigheter

Registrerade pensionsbeslut

Registrerade pensionsanstikningar

Pensionsutriikn i n gar tilI fOrsdkrade

RAd givni n gsbrev till f6rstikrade

RAdgivn ingssamta I

Besdk av kunder

Utredda anstdltningsfdrhillanden

lnternetrAdgivn ing

420 000

97 000

2 093 000

75 900

377 )00

753 900

1 500

9 900

65 200

3 300

6 300

1 700

SERVICE

KUNDUTBILDNING

FPA:s och andra samfunds efterfrAgan pA utbildning

har stabiliserat sig, medan arbetspensionsanstatterna

anlitar Pensionsskyddscentralens utbildningstjdnster

altt mer.

Under beriittelse6ret 6kade antalet kursdeltagare

med 20 procent liimfdrt med 6ret innan.

P6 kurserna behandlades ca 30 otika teman med

anknytning tilt arbetspensionerna. Med anledning av

arbetspensionssystemets 40-6rsjubiteum ordnades

kurser och seminarier som handlade om systemets

historia, och de var mycket populara.

Kursutvtirderingarna har varit synnerligen positi-

va. Mest bertjm har utbildningen f6tt fdr sakkunniga

utbitdare, mAngsidig behandling av dmnena, tydligt

kursmaterial och aktuella och nyttiga teman. De flesta

klagomilen gdllde kurslokaten, auditoriet.

Utbildning ftir pensionsanstalterna

. Kurser 66

. Deltagare 2070

. Kursdagar 3 712

Kursernas ldngd varierade frin en halv dag tilI tre

dagar.

Utbildning fiir FPA

o Kurser 29

o Deltagare 675

. Kursdagar 67)

F6r personalen pA FPA ordnades utbitdning i form av tvi

dagars grundkurser, fdrdjupade kurser och temadagar.

Utbitdning fdr andra sammanslutningar

o Kurser 22

o Deltagare 677

. Kursdagar 327

Mitgrupperna var btand annat socialarbetare pA

sjukhus, personalen inom arbetskraftsftirvaltningen

och rehabiliteringsinstanser och studerande, t.ex. de

som studerar fdrsdkringsvetenskap vid Tammerfors

universitet.

UTLAN DST.|ANSTER

Ansdkningar om utliindsk pension

Bilagor till pensionsansdkningar

R6dgivn ingsbrev

Ridgivn ingssamtal

Registrerade utldndska pensionsbeslut

lntyg 6ver fdrsakringsperioder

Betalning av retroaktiva pensionsposter

Avgdranden om fdrstikring av utlandsarbete

Registreringar av utliindska

socia Ifti rsd kri ngsi ntyg

EU-tjanstemans anstikningar om 6verfbring

av pensionsratt

5 000

12 500

800

28 100

12 900

10 100

500

5 000

800

700

6vrnvlrr r r c

Overvakningsfall, APL

. tvingsfdrsdkringar

Overvakningsfatl, FdPL

. tvingsfbrsiikringar

Ans6kningar om befrielse frdn

FtiPL-f0rsdkri n gsskyldigheten

Ansdkningar om ratt att inte teckna

F6PL-fbrsiikring

900

300

5 800

400

600

400

zz



Arbets ma rl<n ad so rga n isatio n e rn a l<o m dve re n s o m flex-

ibla pensioner, dvs. individuelI fdrtidspension och f6r-

tida ilderspension. Ddremot beslcit landets regering

att iildersgriinsen for i nd ivid uell fdrtidspension sl<ulLe

vara 55 ir, vitket arbetsmarknadsorganisationerna ha-

de forhandlat om utan resuttat. Arbetspensionsanstal-

terna misstdnl<te i sin tur att reformen som sl<ulle trdda

il<raft i bdrjan av 1986 skulte bli fdr dyr. Beddmningen

baserade sig pi svensl<a utredningar.

Ar 1987 utdl<ades urvalet av ftexibla pensioner

med dettidspension. Frontveteranerna hade fdtt egen

fdrtidspension redan ijuli 1982. Lagen om pension fdr

l<ostndrer och bt.a. journalister, KoPL, trddde i l<raft

1986.

ll

i:.

Bredare pensionsurval
Flexibla pensioner gov iildre
personer 6kod fritid pd 1980-talet.

REGISTREN

Pensionsskyddscentralen register anvands fdr administrationen av arbetspensionsskyddet och de

kontakter med andra pensionssystem som behOvs f6r den.

De viktigaste registren och deras innehi[[:

o Personregistret: person- och adressuppgifter

. FOrvarvsarbetsregistret: uppgifter om APL, SiPL- , KAPL- och KoPL-anstdltningar, LFtiPL- och

FdPL-verksamhet, befrielse frSn skytdigheten att teckna fdretagarftirsiikring, arbetspensionstill-

Itiggsdagar, SIPL-, KTAPL- och KyPL-anstdllningar, ansttillningar pi Finlands Bank och Folkpen-

sionsanstalten.

. Pensionsregistret: beslut om arbetspensioner och rehabiliteringspenningar, uppgifter om ut-

ldndska pensioner

. Pensionsordningsregistret: APL-arbetsgivarnas pensionsfdrsikringar, minimiskydd och registre-

rat titliiggsskydd

. Ansdkningsregistret: anhangiga och avglorda pensionsanstikningar

. Arendehanteringsregistret: uppgifter om hur utredningar framskrider inom olika arbetsenheter

pA Pensionsskyddscentraten, uppgifter om handlingar som hanfdr sig til[ pensionsanstikningar,

besv2ir som iir anhdngiga vid pensionsniimnderna och ftirsiikringsdomstolen och beslut giillande

dem, uppgifter om ersattningar enligt lagen om olycksfallsftirstikring, trafikfcirsdkringslagen och

m ilitdrskadetagen
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STATISTII(

PENSIONSUTGIFTENS OCH DE TOTALA SOCIALUT-

G I FTERNAS AN DEL AV BRUTTONATTONALPRODU KTEN
PENSIONSUTGIFTEN I PROCENT AV LONESUMMAN
INOM DEN PRIVATA SEKTORN

35

30

Z)

20

15

10

5

20

15

10

5

1977 79A2 1987 L992 1.997 2002") 1977 1982 1.987 7992 1997 2002*)

Pensionsutgiftens andel
De totala socialutgifternas andel

PREMIEINKOMSTEN I PROCENT AV LONESUMMAN INOM
DEN PRIVATA SEKTORN

o/o

25

APL., KAPL- OCH KoPL.FONDERNA I PROCENT

AV MOTSVARAN DE LON ESUMMA

20

150

725

100

1F

50

25

75

10

7977 1982 1.987 7992 7997 2002") 1977 7982 7987 7992 1997 2002")

*)uppskattning
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STATISTII(

PERSONER I FORVARVSAKTIVALDER INOM DEN PRIVATA

SEKTORN VID SLUTET AV ARET

PENSIONER INOM DEN PRIVATA SEKTORN VID SLUTET AV ARET

Person e r

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

5 00 000

Pensioner

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

rI II II

7992 93 94 95 96 97 98 99 00 01 7993 94 95 96 97 98 99 00 01 02

I Alderspension l---.1 Deltidspension

I lnvalidpension I Specialpension inom lantbruket

Arbetslijshetspension I Familjepension

I I fdrvarvsarbete 31.12
il lnget fdrviirvsarbete, ingen pension 31.12
' Pension 31.12

NYA PENSIONER INOM DEN PRIVATA SEKTORN ENLIGT AR GENOMSNITTLIG PENSION INOM DEN PRIVATA SEKTORN

VID SLUTETAVAR 2OO1

Euro/mAn

1 400

ll
APL SjPL KAPL KoPL FOPL LF6PL Samtliga

Pensioner

80 000

z0 000

iiill 
ulrrrrlll

iiillllliilllll
7993 94 95 96 97 98 99 00 01 02

I Alderspension l----.-l Deltidspension
I lnvalidpension I Specialpension inom lantbruket

Arbetsliishetspension I Familjepension

Endast sAdana 6lderspensioner som b6riat direkt som
Slderspension, inte s.k. fortsatta pensioner

I Privatasektornsandel
I offentliga sektorns andel
' '' :: FPA-pensionens andel

Familiepensioner inglr inte
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PENSIONSANSTALTERNAS VERKSAMH ET ZOOL

APL KAPL KoPL siPL FoPL LFoPL TOTATT

Pensionsanstatter 37.12

Fdrsdkrade 37.72

Pensioner 37.72

Beviliade pensioner antaI

Premieinkomst mili. euro

Pensionsutgift milj. euro

Ansvarsskuld 31.12 milj. euro

Medetpension 31.1.2 euro/m6n

50

1 200 000

685 800

69 468

7 064

5 549

49 038

680

1

90 000

154 200

1,4 577

448

705

3 802

379

,l

50 000

2 700

774

89

71

799

362

1

7 000

8 600

1 088

50

88

439

854

10

1 65 000

97 900

9 043

502

641

141

275

1.

95 000

277 600

70 545

128

553

24

202

54

1 600 000

1 166 800

705 435

8 281

7 556

53 643

543

Antalet pensioner 31.1 2

1998 1999 2000 2001 2002

Atderspensioner

I nvatid pensioner

Arbets16shetspensioner

Deltidspensioner

Fam iljepensioner

605 300

277 300

47 500

4 900

218 000

518 800

206 800

50 700

9 500

221,800

632 200

202 100

53 000

13 500

224 700

646 600

199 000

56 700

76 700

225 800

661 500

197 800

56 400

23 400

227 700

Samtliga 1 087 000 7 707 700 7 1.25 500 1 145 800 7 166 825

Pensionsutgiften, milj. euro

Atd erspensioner

I nvalid pensioner

Arbetsl0shetspensioner

Deltidspensioner

Fa m iljepensioner

1998

3 238

7 543

404

23

704

t999

3 455

1, 525

458

48

732

2000

3699

1 508

503

73

758

2001

4 066

7 532

550

97

800

2002

4 419

1 565

600

136

836

Samtliga 5 91,7 6 218

I samtliga siffror ovan ingir dven registrerat tittdggsskydd

Premiein komsten och ansvarsskulden dr uppskattn ingar.

26
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Arbetssdkande i Uledborg 1994

Pensionerna under recessionen

Finland drabbades av en recession under 1990-talets forsta htilft. Fdr att trygga finansieringen av arbetspensionerna infdrdes

arbetstagares pensionsavgifl 1993. Arbetsgivarna och arbetstagarna beslcjt att dela jiimnt pi framtida premiehojningar.

Aldersgransen ftjr individuell f6rtidspension hojdes i bdrjan av l,ggA lill5B 6r samtidigt som Sldersgreinsen fOr deltids-

pension siinktes frin 60 titl 5B 6r. Ar 1996 fcirsdmrades pensionsskyddet genom att sattet att beriikna den pensionsgrund-

ande ldnen iindrades och att dldre personers intldningsprocenter f6r Aterstiende tid sdnktes. Ett eget index fdr personer som

fytlt 65 inftjrdes ocksA.

ARB ETS PE NS IO NS PE NCA RNA

2 570 6 740

Beloppen i miljoner euro

27



PUBLII(ATIONER

MEDDELAN DEN

juha Rantala

lkddntyvien tydtt6myys fa tydttcimyysetii-
ke. (Arbetstdshet i tjvre medetAldern och

arbetsl6shetspensionen).
Eld keturva keskuksen ra po rtteia 2002:28

Tiina Mdkinen

Julkista vai yksityist6? Eldketuton rakenteen ia
tason kansainviitinen vertailu.
(Offentligt eller privat? lnternationelt idmfdretse
av pensionsinkomstens struktur och nivi).
Eldketurvakeskuksen raportteja 2002:29.

Mervi Takala, Hannu Uusitalo (red.)

Varhaisetdkkeet muuttuvat - mutta miten?

Arvioita yksityisalojen eldkkeiden kehittamista

koskevan periaatesopimuksen vaikutuksista.
(Fdrtidspensionerna dndras - men hur?

BedOmningar av pensionsuppgdrelsens effek-

ter). Eldketu rva kesku ksen ra portteia 2OO2:3o.

PAPERS

Kati Ahonen

Nuorten tycitulot ia koututus. (Ungdomar arbets-

inkomster och utbitdning).
Etdketurvakeskuksen monisteita 2002:37 .

Raiia Gould, Heidi Nyman

Tycikyvyttcimyyseld kkeet 7990-2001..
(lnvatidpensionerna 1 990-2001).
Eliiketurvakeskuksen monisteita 2OO2:38.

Eliikepalkka-ryhmii
(ELPA, pensionsliinegru ppen)

TyOmarkkinajdrf estcilen sosiaalipakettiin tiit-
tyvii eld kepa tkkasetvitys. En na kkoraportti.
(Utredning av pensionstdnerna i anknytning titt
arbetsmarknadsorganisationernas sociatpaket.

Fcirhandsrapport).

Eldketurvakeskuksen monisteita 2002:39.

Tytiryhmdraportti
Arvioita tycimarkkinajdrjest6len sopiman
yksityisatojen eldkeuudistuksen vaikutuksista
(Arbetsgruppsrapport: Bedcimningar av

pensionsreformens effekter).
Eliketurvakeskuksen monisteita 2002:40.

Eila Tuominen

Arvio yksityisatoien tycieldkeuudistuksen suku'

za

puotivaikutuksista. (Bed0mning av pensionsre-

formens effekter pi iiimstiiltdheten).
Eldketurvakeskuksen monisteita 2002:41.

CENTRAT PENSION SECURIry INSTITUTE

WORKING PAPERS

Reijo Vanne

CentraI Pension Security lnstitute Working Papers

1. The Finnish generational accounting revisited.

Working Papers 1.

Helka Hytti
CentraI Pension Security lnstitute Working Papers

2. Early exit from the labour market through the

unemployment pathway in Finland.

6vEnsrrren
Minna Nykiinen, Katariina Vapalahtl
Katsaus vuoden 2000 kustannusteniakoon
(Ansvarsf6rdelningen ir 2000).
Etd ketu rva keskus. Katsa uksia. 2002:1

Aila Ahonen, Mariukka Hietaniemi,
Maiiatiisa Takanen, Mika Vidlund
Etiike- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen.
(Utveckting av pensionsskyddet och den 6vriga

sociala tryggheten). Eldketurvakeskus.

Katsauksia. 2OO2:2

Reiio Laatunen

Eldketurva Suomessa vuonna 2001.
(Pensionsskyddet i Fintand 2001).

Etd keturvakeskus. Katsa u ksia. 2002:3
Eldkemenoenn uste vuodelte 2002.
(Pensio nsutgiftsp rogn os fdr 2002).
El5 ketu rvakeskus.

Katsauksia. 2002:4

STATISTI KPU B LI KATI O N ER

Ku uka usitietoja yksityisen sektori n etii kkeistii
(Mi nadsdversikt)

Neliin nesvuositietola yksityisen sektorin

etd kkeistd (Kva rtalsciversi kt)

Tycie tii kel ii rl este I m d n ti [a sto I i n e n vu osi ki ria,

osa ll (Arsstatistik 6ver arbetspensionssystemet,
detll)

Yritysten tydeld kema ksut
(Fdretagens arbetspen sionsprem ier)



Suomen tydetdkkeensaajat (Arbetspensionsta-

garna i Finland, i samarbete med Kommunernas

pensionsfcirsdkring och Statskontoret)

Tilasto Suomen eldkkeensaaiista Statistik 6ver
pensionstagarna i Fintand (i samarbete med FPA)

Tilasto Suomen el6kkeensaajista kunnittain
(Statistik 6ver pensionstagarna i Finland kommun

vis, i samarbete med FPA)

Taskuti tasto/ Fickstatisti k/ Pocket statistics

6vRrc srATrsrrK
Titastotietoja tydsuhteessa olteista
(Statistik over anstdttda)

TyOe tii keliirjestetm dn ku ntoutusti tasto
(Arbetspensionssystemets rehabititeringsstatistik)

Tydeldkelaitosten itseoikaisutilasto
(Arbetspensionsa nsta lternas sjd lvrdttelsestatisti k)

Tydkyvyttd myysetd kkeid en ratkaisutilasto
(Statisti k civer i nvalid pension savgd ra n d en)

6vRrcn PUBLTKATToNER

Sini Laitinen-Kuikka, Jarna Bach, Mika Vidlund
Eldketurva Ldnsi-Euroopassa
(Pensionerna i Vdsteuropa)

Mariukka Hietaniemi, Anneli lkkala,

Aria Vainikainen
Tydeldkkeen laskentaopas.
Handbok fdr berdkning av arbetspensionerna

Yrittiiiiin ty6tu to. Etdketu rva kesku ksen ohleet
yrittiiitin ty6tulon mddrittdmiseksi.
Fdretagarens arbetsin komst. Pensions-

skyddscentralens fO reskrifter om faststd [a n d et

av fciretagares arbetsin komst.

H en ki t0stciraportti (Persona trapport)

BROSCHYRER

Tydntekijiin etdke/Arbetstagarens pension/

The Emptoyee's pension

Yrittiiliin etdke/Fdretagarens pension/

The Setf-Emptoyed Person's pension

TyOnantaja ia tycieliikevakuutus/
Arbetsgivaren och arbetspensionsfOrsiikringen/
Private Emptoyer and Earnings-retated Pension

lnsurance

Pientycinantajan m uistilista/
Smiiarbetsgivarens minnelista

Eldketurvakeskus kouluttaa. Koulutusohletma
kevat ia syksy 2002 (Kurskatatog).

TI DSKRI FTER

Ty0etiike 1 - 5

Arbetspension 1 - 2

Korvamerkki 1 - 2

Lisaetu 1 - 4

z9

rI
/

Arbetsmarknadsorgonisationerna kom i september 2002 fram till en ijverens'

kommelse om en arbetspensionsreform. Riksdagen antog lagen i februari 2003,

strox fdre riksdagsvalet. Blond de viktigoste mdlen fdr reformen cir att hdia den

genomsnittliga pensioneringsdldern och bereda systemet pd att befolkningens

livslcingd 6kar.

Frdn borjon ov 2005 ar det mojligt ott gd i dlderspension enligt eget val i dl'

dern 63-68 dr.

Enligt reformen bdrjar pensionstillvcixten redan vid 1B drs dlder. Arbetspen-

sionen tillvcixer ocksd fdr studier och barnavdrd.

Arbetspensionerna byggs om

frft&.

I bOrjon av 2000-talet dr hamburgerrestauranger

po p ulti ra a rbets platse r blo nd u ngdoma r.



FORVALTNINGSORGANEN

REPRESENTANTSKAPET 2OO2

ORDINARIE MEDLEMMAR PERSON LIGA SU PPLEANTER

Kanstichef Markku Lehto, ordftirande
Statens arbetsmarknadsdirektcir Teuvo Metsapetto,
vice ordf6rande

REPRESENTANTER FOR ARBETSGIVARNA

Fdrvaltningsdi rektdr Kari T. Ahonen
Direktdr Risto Suominen

BergsrSdet lyrki Juusela, Outokumpu Abp
BergsrAdet Mikko Kivimiiki, Rautaruukki 0y
Direktbr Seppo Riski,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfdrbund TT

Verksttitlande d irekttir Veli-Matti Rekola,
Landsbygdens arbetsgivarefdrbund
D ! rektri r Ha rri Kou lu m ies, Servicea rbets giva rna

Direktdr Heikki Ropponen, Servicearbetsgivarna
Personaldirektdr Patrik Patmgren, Silja Line Oy Ab

REPRESENTANTER FOR ARBETSTAGARNA

Verksttitlande direktrir luha Rantanen, Ahlstrom Abp
Styrelseordfcirande Heikki Pentti, Lemm in kiiinen Oy

Avdelningschef Risto Alanko,
I ndustrins och Arbetsgivarnas Centralfiirbund TT

VerkstdlLande direktor Esko Murto, Huiskula Oy

Direktcir Eeva-Liisa lnkeroinen, Servicearbetsgivarna
Direkt6r Kauko Rautiainen, Servicearbetsgivarna
Direktdr Christian Gr6nvall, Sitia Line 0y Ab

Direkt6r Pekka Ahmavaara,
Fi n la n ds Fackfci rbu n d s Ce ntra lorgan isation FFC

Ordfd ra n de I a rmo Ld htee n m ti ki, Pa p persfd rb u n d et

Ordfdrande Timo Vallittu, Kem ifacket
Fdrvaltningssekreterare Marja Puuska,
Se rvi ceb ra nsch e rnas fackfdrbu nd

Ekonom Mikko Tuominen, Finlands Sj6mans-Union

Ordf6rande Mi kko Mden pdd, Tjansteman naorganisationen FTFC

0rdf6rande Risto Piekka, AKAVA

REPRESENTANTER FOR LANTBRU KSFORETAGARNA

0rdfdrande Kalevi Vanhala,
Trti- och specialbranschernas fijrbund
Ftjrbundssekreterare Matti Veh kaoja,
Bil- och Transportbranschens Arbetarfdrbund
Ordfdra nde Jorma Kallio, Servicebranschens fackfdrbund
Fdrbundets sekreterare Eri k Lindfors,
Metatla rbetarnas Ftirbund rf
Arbetsldshetskassedi rektdr Tarja Vallinheimo,
Finlands Livsmedelsarbetaref0rbund FLF

Generalsekreterare Seppo Junttila,
Tjti n stema n nacentra lorgan isatio n e n FTFC

Verkstdllande direktdr Markku von Hertzen,
Fintands Ekonomftirbund

Riksdagsman Hannu Aho,
Centralfdrbundet fOr [ant- och skogsbruksproducenter MTK

Husmor Terttu Mielikdinen,
Centralfdrbundet fdr lant- och skogsbruksproducenter MTK

Ordftjrande Holger Falck,

Svenska Lantbruksproducenternas Centralfdrbund SLC

REPRESENTANTER F6R F6RETAGARNA

Husmor Anne KylmSniemi,
Centralf<irbundet fdr [ant- och skogsbruksprod ucenter MTK

Jordbrukare Kydsti Harju,
Centralforbundet f6r lant- och skogsbruksprod ucenter MTK

Yrkesfi skare Heikki Salokan gas, Fintands Yrkesfi skarfiirbund

Ftjretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Verksttitlande direktdr Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy

REPRESENTANTER F6R PENSIONSF6RSAKRI NGSBOLAGEN

Juridiskt ombud Risto Tuominen, Ftiretagarna i Finland
Verkstdllande direktiir Tiina Oksala-Leino,
Erikoiskaupan Liitto

Aktuariedirekttjr Taisto Lassila, Varma-Sam po

Verkstti [ande direkttjr 0lti-Pekka Laine, Pensions-Tapiola
Verkstdllande direkttir Fotke Lindstr6m,
Pensionsfdrsdkrin gsaktiebolaget Veritas

REPRESENTANT F6R F6RSAKRI NGSKASSORNA

Verkstiillande direktiir Lasse Heiniti, Pensions-Fen n ia

Vice verkstii Itande direktcir laakko Tuomikoski, I Imarinen
Verkstdllande direktdr EiLa Blomqvist, Pensions-Alandia

Verkstiillande direktdr Keijo Piskonen, Eliikekassa Tapio

REPRESENTANT FOR PENSIONSSTIFTELSERNA

Verkstiillande d irekttir Kari Puustinen,
Bensiin ikauppiaitten Etiikekassa

Verkstdllande direktdr Matti Sotjanlahti, Suomen Postin Eliikesiititiii

REPRESENTANT FOR F6RSAKRINGSMEDICINEN

Direkttjr Hani Mattila, ABB 0y

Generaldirektdr Jorma Rantanen, lnstitutet fdr arbetshygien
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dvRIGA MEDLEMMAR

Overdirekt6r Eila Uotila, Rtittsskyddscentralen ftjr hdlsovSrden
Direkttjr TeLlervo Kling, Forskn ings- och utvecklin gs-

centralen fdr sociat- och hiilsovirden STAKES

SEKRETERARE

Bitrbdande chef Erkki Blom, Riittskyddscentralen fcir hiiLsov6rden
Direkt6rTerhi Lonnfors, Forsknings- och utvecklings-
centralen fdr sociaL- och hdlsov6rden STAKES

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

STYRELSEN 2OO2

ORDINARIE MEDLEMMAR PERSONLIGA SUPPLEANTER

0rdf6rande verkstdllande direkttir Kari Puro, llmarinen
Vice ordfdrande, regeringsridet Markku Sorvari,
social- och hdlsov6rdsministeriet

REPRESENTANTER F6R ARBETSG IVARNA

Direktdr Lasse Laatunen,
I nd ustrins och Arbetsgivarnas Centralforbund TT

Di rekttjr Markku Koponen, Servicearbetsgivarna
Direkt6r lussi Kallio, Metallindustrins centralf6rbund MET

REPRESENTANTER FOR ARB ETSTAGARNA

luris kandidat lohan Astrom,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralfdrbund
Socialpolitiskt ombud Vesa Rantahalvari, Servicearbetsgivarna
Vicehtiradshdvding Hannu Rautiainen,
lndustrins och Arbetsgivarnas Centralf6rbund TT

Socialpolitisk sekreterare Si nikka Niiiitsaari,
Fin lands Fackftjrbunds Centralorgan isation FFC

Sociatpotitisk sekreterare Kaija Kallinen,
Fin lands Fackftjrbunds Centralorgan isation FFC

Socialsekreterare Veikko Simpanen,
Tjiinstemannacentratorganisationen FTFC, I.o.m. 37.72.2OO2
Direkttir Leila Kostiainen,
Tjii n stem a n n ao rga n isatio n en FTFC, fr.o. m. 7.7.2003

REPRESENTANT FdR LANTBRU KSFORETAGARNA

lurist janne Metslmiiki,
Fin Lands Fackf6rbunds Centralorganisation FFC

Ekonom lsmo Luimula, Finlands Fackftjrbunds Centralorganisation FFC

0 rdfcjra n d e Matti Vi lja n en, I n ge n j6rsfdrbu nd et

Direktor Kaarina Knuuti,

Centralf6rbundet for lant- och skogsbruksproducenter MTK

REPRESENTANT rtin rrinsmeanu

Sektionschef llkka 0jata,
Centralfdrbundet ftir lant- och skogsbruksproducenter MTK

Direkttjr Risto Suominen, Ftiretagarna i Finland

dVRIGA MEDLEMMAR

Utvecklingschef Kari 816rkldv, Fiiretagarna i Finland

Avdelningschef Eija Kaipainen-Perttula, Varma-Sampo

Overldkare Seppo Mattila, Pensions-Fennia
Verksamhetstedare Folke Bergst16m,

Pensionsstift elsefdrenin gen PSF

SEKRETERARE

Verksttitlande di rekt6r Taisto Paatsila,
Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt LPA

Overldkare Timo Helske, Tapiola
Verkstiillande di rektdr Lauri Koivusalo, LEL Arbetspensionskassan

Avdelningschef Helena Tapio, Pensionsskyddscentralen

REVISORER 2OO2

Ernst & Young 0y
Tilintarkastusrengas Oy
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Ko NSU LTATTvA KoMM r ssro N EN F0 R I NVALI D IrETSARrru o gu zooz

Ordfdrande, vice verkstdtlande direktdr Seppo Pietiliiinen titt 1.10.2003, direktdr Riitta Korpiluom a f ten 7.70.2002
Vice ordftira nde, avde ln i n gschef Pertti Tu kia

MEDLEMMAR PERSONLIGA SUPPLEANTER

Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti Myltynen

Specialisttikaren i inre medicin och kardiologi
Matti Saarinen

lurist Markku Kojo

Socialpolitisk sekreterare Kaila Kallinen

Ombudsman lrma Pahlman titt 6.6.2002
Ombudsman Kari llmonen frAn 6.6.2002
Ombudsman Vesa Rantahalvari
Medicine licentiat Kari Kaukinen
Verkstdtlande direkttir Jaakko Pajula
Direkttir Kaarina Knuuti
Overltikare Sakari Tola

Pensionsdirektdr Timo Aro
Avdelningschef Pertti Tukia

Verkstiillande direktdr Matti Soljantahti
Pensionsdirektdr Esko Vainion pdii
PensionsftirsHkringsdirektdr Pentti Saarimdki
En hetsdirektdr Mariatta Pihlaja

Chefsdverldkare Han nu Hdrk6nen

Overlikare Antti Huunan-Sepptilii
Overinspektdr Pentti Lehmi joki

sEKRETERARE/F0neO nAeln Oe

Verkstiillande direkttjr Jukka Kivekds

Medicine och kirurgie doktor, specialistldkaren i psykiatri
Antero Leppavuori
Chefslurist Katriina Vierula
Socialpolitisk sekreterare Sinikka Ntidtsaari
Direkt6r Leila Kostiainen

Ombudsman Riitta Wdrn
Vicehdradshdvding Mikko Nyyssdlii
Bitriidande direktdr Pasi Moisio
Sektionschef I lkka Ojala
Overtdkare Seppo Mattila
Avdelningschef Anne Koivula

Sakkunnig Marjatta Sir6n tilt 29.5.2002
Sakkunnig Kari Ahtiainen frAn 29.5.2OO2
Fdrsiikringschef Marja-Liisa Saloranta
Avdeln ingschef Timo Mustonen
Bitrddande direkt6r Eeva Koskensyrjd
lnspekttir Tuila Korkkula
Pensionsdirektdr Pdivi von Plato

Fdrminschef Maria-Leena Seppiilii
Overinspekttir Ania Lyra

Sektionssekreterare Marja Kallenautio, sektionssekreterare Marla Rantala til[ 7.77.2002,
kontaktsekreterare Jan ne Pulkkinen f rdn 7.77.2002

KO N SU LTATIVA KOMM I5S I ON EN FOR I NVALI DITETSANTU OTru 2003-2005

Ordfdrande, direktdr Riitta Korpituoma
Vice ordfdrande, avdelningschef Pertti Tukia

MEDLEMMAR PERSONLIGA SUPPLEANTER

Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti Mytlynen

Specialistldkaren i inre medicin och kardiologi Matti Saarinen

Verkstillande direktiir Jukka Kivekiis
Medicine och kirurgie doktor, speciatistldkaren i psykiatri
Antero Leppiivuori
Chefsjurist Katriina Vierula
Socialpolitisk sekreterare Sinikka Niiiitsaari
0mbudsman lrma Pahtman t.o.m. 5.2.2003
Jurist Markku Salomaa fr.o.m. 5.2.2003
0mbudsman Riitta Warn

luris kandidat Jyrki Holtm6n
Utvecklingschef Kari Bjdrkl6v
Sektionschef I tkka 0jala
Overldkare Seppo Mattila
Avdelningschef Anne Koivula
Sakkunnig Kari Ahtiainen
Fdrsdkringschef Marja-Liisa Saloranta
Avdetningschef Timo Mustonen
Bitrddande direktdr Eeva Koskensyrld
Bitrddande Overtdkare Anne Lamminpaa
Pensionsdirektdr Pdivi von Plato
Ftj rmdn schef Marja- Leena Sep pii tii
Overinspekt0r Teija Felt fr6n 79.2.2003

,urist Jarmo Patari
Sociatpotitisk sekreterare Kaija Kallinen

0mbudsman Kari llmonen

Ombudsman Vesa Rantahalvari
Medicine licentiat Kari Kaukinen
Planeringschef Pertti Rauhio
Direkttir Kaarina Knuuti
Overliikare Sakari Tola

Pensionsdirektcir Timo Aro
Avdetningschef Pertti Tukia
Verkstiillande direktdr Matti Sotjantahti
Pensionsdirektdr Esko Vainionpdd
Pe n s i o n sftj rsfr kri n gsd i re ktti r Pe n tti S a a ri m d ki
Bitrddande direktdr Marjatta Pihtala
Chefdverldkare Esko Matikainen
Overldkare Antti H uunan-sepptilii
Overinspektdr Pentti Lehm iioki

sEKRETERARE/F0nrOnAClr Oe

Pensionssakkunnig Marja Kallenautio, pensionsanstattsinspekttir Janne Pulkkinen, lurist Anniina Alaluusua frAn 78.2.2003
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FORETAGARNAS DELEGATION 2OO2

Ordfbrande, verkstdllande d irekttjr Jukka Rantala

Vice ordfdrande, chefen fdr juridiska irenden Markku Sirvi6

MEDLEMMAR PERSONLIG SUPPLEANT

Vicehdradshdvding Ma rkus Aimti lii

Verkstiitlande direktdr Ensio Romo

Utvecklin gschef Kari Bjtirkltiv

Avdelningschef Tapani Karonen

0mbudsman luhani Hopsu

Verkstdllande direkt6r Tiina Oksala-Leino

Verksam hetsledare Taisto Eronen

Verksamhetsledare Jouni Korhonen

Verksam hetsledare Pdivi Liedes

Verksam hetsledare Matti POyry

Trafi kidkaren Seppo Makkonen

Taxiiigaren Krister 0lsson

Fdrsti kri n gsdirekttir Hann u Rissanen

Direkt6r Hannu Tarvonen

Verksttillande direkt6r Kari Puustinen

Direktdr Heikki Pitkiinen

Verkstiillande direktdr Aulis Laaksonen

Verksttillande direkttir Kauko Agren

Verksamhetstedare lsmo Olala

Apotekare Marcus Olli

Verksam hetsledare Lea Herttua

Verkstdllande direktdr llkka Liukkonen

Verkstdltande d irektrir Sakari Yli-Rah ko

Generalsekreterare Terhi Aaltonen

Generalsekreterare Markku Yl6nen

Verkstiiltande direkttir Aino Hdn ninen

Verkstd lla nde d i rektti r H ei kki Kiiii riiii n en

Enhetsdirektor Kurt Lagerbohm

Direkttjr Jukka Vainio

Verkstdllande direkt6r Kari Joutsa

SEKRETERARE

Avdetningschef Mikko Pellinen

FORETAGARNAS DELEGATIoN 2oo3-2oO 5

Ordfdrande, verkstallande d irekttjr,ukka Rantata

Vice ordfdrande, avdeln ingschef Markku Sirvitj

MEDLEMMAR Pensorlte SUPPLEANT

Vicehdradsh6vding Markus AimatA

Verksttillande direktdr Ensio Romo

Utvecklingschef Kari Bj6rkl6v
Avdeln ingschef Tapan i Karonen

Verksam hetsledare Lea Herttua

Verksam hetsledare Taisto Eronen

Ombudsman luhani Hopsu

Verksamhetsledare Jouni Korhonen

Verkstdllande direkttir Sakari Yti-Rahko

Verksamhetsledare Ptiivi Liedes

Fdrhandlingschef Markku Kojo

Taxidgaren Krister Otsson

Kontaktdirektrir Pekka Harjan ne

Vice verksttillande direkt6r Kurt Lagerbohm

Verkstdllande d irektdr Kari .loutsa

Direktdr Heikki Pitkiinen
Verkstdllande direktdr Aulis Laaksonen

Verkstdltande d irektdr Kauko Agren

Ordftirande Seppo Makkonen
Verkstiillande direkttir Tiina Oksala-Leino

Apotekare Marcus Olli
Verkstdtlande direktdr Pekka Rdn kkti
Verkstdllande direktdr Aino Htinninen
Generalsekreterare Markku Yl6nen

Generatsekreterare Terhi Aaltonen

Verksamhetsledare Matti POyry

Verkstiiltande direkt6r Heikki Kaariainen

Direktdr Hannu Tarvonen

Utredningsman Kimmo Kemppainen

Verkstdllande d irekttir Kari Puustinen

SEKRETERARE

Avdelningschef Mikko Peltinen
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