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Pensioner enligt pensionslagarna for
arbetstagare och foretagare betalades vid Arets slut till 840 000 personer.
Arbetspensionsanstalterna utbetalade sammanlagt 14,6 miljarder mark
i pensioner enligt dessa lagar. Ok-

ningen jdmfort med foregAende

Ar

var 1,9 miljarder mark, vilket innebar
en realdkning pA 10,7 procent. lnom
den offentliga sektorn och isjomanspensioner utbetalades 10,4 miljarder

mark; arbetspensionerna utgjorde
darmed en post pA sammanlagt 25
miljarder mark. I folkpensioner utbetalades 14,6 miljarder mark. I lagstadgade pensioner utbetalades i vdrt
land sammanlagt drygt 42 mrllarder
mark Ar 1987.
Vid drets slut var arbetspensionssystemets ansvarsgdld 73 miljarder mark
och premieinkomst l6 miljarder mark.
Den genomsnittliga premieprocenten
for APL och KAPL var 13,8 respektive
14,8. FoPL:s forsakringspremie var i
genomsnitt 12,4 procent och LFdPL:s
i genomsnitt 5,8 procent.

Bland 6rets centrala pensionsfrAgor
kan namnas verkstdlligheten av sys-

temet med flexibel pensionsAlder
samt beredningen av familjepensionsreformen. Det tredje elementet

Av betydande samhallelig rdckvidd dr

FrAgan om pensronss(yddets omfatt-

personregisterlagen, som riksdagen
antog ifebruarr, samt lagen om jdm-

ning och om utvecklandet av de forsakrades rdttss(ydd vad galler ratten
till pension var foremAl for en livlig
offentlig debatt; bl.a. inldggen under
arbetspensionssyste mets 25-iirsj u bileumsAr gav sakerligen fartAt dessa

stdlldhet mellan kvinnor och man,
som tradde i kraft vid ingAngen av
1987. Personregisterlagen innehAller
stadganden om dels sekretessen
betraffande personliga uppgifter och
dels de registrerades rdtt till insyn
uppgifter som gAller dem sjdlva. Jami

stdlldhetslagen syftar till att frdmja
jdmstdlldheten mellan kvinnor och
man bl.a. i arbetslivet samt vid utbild-

ning; lagen stadgar vilka Atgarder
som kan vidtas av den som blivitforemAl for diskrimrnering.
Personregisterlagen foranleder inga
storre andringar i den praxis som galler inom arbetspensioneringen, efter-

som man inom detta system redan
tidigare har tilldmpat den nya lagens
principer. Daremot gav jdmstdlldhetslagen upphov till en viss problematik
med anledning av de frivilliga pensionsarrangemang, enligt vilka mannen och kvinnorna har olika pensionsskydd.

PA sommaren tradde overenskommelser om socialtrygghet i kraft med
Spanien och med Osterrike. Avtalsforhandlingarna med Grekland pAgAr
fortfarande.

inom den flexibla pensioneringen,
namligen deltidspensionen, tradde
kraft fr6n bdrjan av 1987. Tills vidare
har relativt fd personer valt denna

i

pensionsform. Familjepensionskommitten overlamnade sitt betankande i
november;den centrala tanken i detta
omfattande forslag till totalreform av
familjepensioneringen var att systemet skulle moderniseras och att mannen och kvinnorna borde goras jdm-

stdllda ndr det gdller utfdende av
familjepension.

FrAn borjan av februari tradde en
lagandring i kraft, som forbattrar situationen for dem som i korta perioder
arbetar for en och samma arbetsgivare. ArbetsforhAllanden som pdgAr
koftare tid an en miinad kan p6 vissa
villkor sammanlankas och ge den
anstdllda rdtt till pensionss(ydd enligt

Pensronss(yddscentralen glorde
under Aret vissa forslag med syfte att
gora pensionsforfarandet flexiblare
och klarare. Bl.a. foreslogs att pensionsanstaltens ratt att enligt egen
provning justera den pensionsgrundande lonen i sAdana fall, dar den for-

sakrades inkomstniv6 har varierat

diskussioner. Fdr forbdttrandet av
rattsskyddet anses skapandet av ett
gemensamt register for de olika for-

varvspensionssystemen vara det mAl
man bor efterstrava. Den privata sektorns arbetspensionssystem prdvar
for egen del en ny form av pensionsutdragsservice, vil ken ger arbetspensionsanstalterna mojl ig het att genom
Pensionsskyddscentralens registerservice forse sina kunder med utdrag
som tacker hela arbetshrstorian.

*
lnom ramen for arbetspensionssystemets 25-Arslubileum genomfordes
en kampanj, vars huvudtema var att
gora arbetspensionsservicen kdnd
och tillgdnglig for den stora allmanheten. Jubileumsdrets huvudevenemang var det i februari arrangerade

i

arbetspensionsseminariet
Korpilampi samt huvudfesten i Finlandiahuset, som gick av stapeln i slutet av

maj. Vid Korpilampiseminariet uttalade sig bl.a. minister N/atti Puhakka,
AFC:s ordforande Pentti Somerto,

FFC:s ordforande Pertti Virnanen,
TELA:s ordforande Juhani Kolehmainen, direktor Pentti Vartia frAn
Ndringsl ivets Forskn ingsinstitut, direk-

tor Pekka lVerenheimo frAn AAC,
direktor Pekka lt/orrifrAn FPA, planeringschef lVarkku Lehto frAn SHtt/

samt professor Kydsti Urponen frAn

fdre pensioneringen, skulle utstrdckas

Lapplands hogskola. Vid festen i Fin-

att galla aven tidigare arbetsforhAllan-

landia-huset framfordes halsningar
av centralorganisationerna fdr sAval
arbetstagar- som arbetsgivarsidan.

den an sokandens sista. Ettannat forslag gdllde s}<yldig heten att pensionsforsakra barn som utfor tillfiilligt
arbete; eftersom oklarheter harvid
forekommit foreslog Pensionsskyddscentralen att man i arbetspensionslagarna infor samma nedre
Aldersgrans, som galler for arbetsforhAllanden enligt lagen om sllydd for
unga arbetstagare.

Statsmaktens halsn ing framfordes av
statsminister Harri Holkeri. lnternationella forbundet for social trygghet,
ISSA, framforde sin halsning genom
formedling av forbundets president,

J6r0me Dejardin. Festforedraget h6lls
av Olavi Riihinen, professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet.

APL
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Pe n s i o n ss l<yd d

sce ntral e n betj d-

nar de forsakrade genom att
bistd med personlig rAdgivning
pensionsansokningar. Deftiil overuakar Pensionsskydds ce ntral e n att fo rsdkri ngssl<yldigheten u ppfyl ls samt
g e r utl dtan de n, re kom m e n d ati oner och beslut i enskilda forsdkrades pensionsarenden.

och ta emot

Ansokningsservicen
Till dem som narmar sig 65 Ars Alder
sander pensionsanstalterna en fdr-

handsifylld blankett for ansokan om
pension. tVed blanketten foljer en forhandsberakning av pensionen eller
en utredning av de arbetsforhAllan-

den som finns registrerade.

For

berakning av dlderspensionen formedlade Pensionsskyddscentralen
.1.6.1922frAga om personer fodda

i

31.5.1923 till pensionsanstalterna
15 000 registerutdrag jdmte adresser

som anskaffats frAn Befol kn ingsreg istercentralen.

tlr

varje
Pensionsskyddscentralen
vecka f rAn Befol kn ngsreg isterce ntralen anmalningar om dodsfall. Anmdlningarna vidarebefordras till pensionsanstalterna for uppdatering av
dessas pensionsbestAnd och registeruppgifter. Samtidigt foljer man med
ansokningarna om familjepension;
om pension inte har sdkts dA anmalningen om dodsfallet nAr pensionsi

anstalten, informerar anstalten

fOr-

mAnstagarna om deras rdtt till familjepension.

Nar dagpenning enligt sjuKorsdkringslagen har betalats ut for 150
dagar faststalls den i lagen avsedda

primartiden. Folkpensionsanstalten
sander meddelande till Pensionssllyddscentralen om ndr primartiden
upphor och PSC vidarebefordrar
sedan dessa uppgifter till berorda
pensionsanstalt. Under Aret for-

medlade Pensionsskyddscentralen
35400 meddelanden om primarti-

4

den jdmte registeruppgifter for berdk-

arbetsloshetspensionsansokn

ning av pensionen. Uppgifterna om
primartiden, som tidigare sandes

med 8900.

mellan Folkpensionsanstalten och
Pensionss(yddscentralen med anvandande av blanketter, overfors
sedan Ar 1987 pA magnetband.

Pensionsansokningar
Till Pensionsskyddscentralen inkom
under Aret 48000 pensionsansokningar som tagits emot vid Folkpensronsanstaltens lokalbyrAer, bankerna och postanstalterna. Ansok-

i

n

gar

I

Pensionsskyddscentralens pensionsregister samlas uppgrfter om
samtliga pensionsbeslut som har

gjorts

i

arbetspensionsanstalterna.

Under Ar 1987 lAmnade pensionsanstalterna 279 000 anmalningar till
registret.

Forh an dsan m al n i ng s-

och

fo r h an d I i n g sforfaran d et

betraffan d e i nval i d pe

n s io n e

r
er

ningarna kompletteras med de regis-

och

teruppgifter Pensionsskyddscentralen forfogar over och sands darefter
vidare till den beslutsfattande pen-

For undvrkande av skiljaktiga pensionsavgoranden informerar arbets-

sronsanstalten.

For de ansokningar som pensionsanstalterna sjalva tagit emot begars

uppgifter

ur

Pensionsskyddscentralens register, sAvida dessa uppgifter

inte redan

i samband med ansok-

ningsservicen har sants till pensions-

anstalterna. Under Aret meddelade
pensionsanstalterna PSC om 31000
pensionsansokningar som glorts till
foljd av nya pensionsfall.

lnalles 44400 lakarutlAtanden for
avgdrande av invalidpensionsans6kningar samt andra tilldggsutredningar,

sdsom arbetsintyg och beslut utfar-

dade av olycksfallsforsakringsanstalterna, formedlades via PSC till pensionsanstalterna.

Registreringen av ansokningar
och pensioner

lnom

arbetspensionssystemet an-

hdngiggjordes Ar 1987 30000 nya
invalidpensionsansokningar, 9000
ansdkningar om indrviduell fortids-

pension, 8500 arbetsloshetspensionsansokn ingar, 1 3 500 familjepensionsansokningar, 15 800 Alderspensionsansokningar, 1 160 ansokningar
om fortidspension for frontveteraner
och 1 50 deltidspensionsansokn ingar.
Jamfort med Aret innan hade antalet
ansokningar om individuell fdrtidspension sjunkit med 5100 och antalet

in

d ivi d u el la

fortidspe

pensionsanstalterna

och

n s i on

Folkpen-

sionsanstalten varandra innan pensionsbeslut ges. Om avgorandena
gAr isar, skall pensionsanstalterna for-

handla sinsemellan. Under dret formedlade PSC till pensionsanstalterna
000 dylika forhandsanmdlningar
jamte svar som gdllde invalidpensioner. Omkring 4000 avgoranden blev
foremAl for forhandling, varav antalet
skiljaktiga avgoranden stannade vid
knappt 150 fall.
62

Pe n s i o n s

utd rag sse ru i ce n

Pensionsutdragsseruicen At de forsakrade reviderades markbart under
Ar 1987. Andringarna gZillde dels utdragets innehAll och distribution samt
dels adb-programvaran f6r utdragets
producering.
Vid drsskiftettogs det reviderade pensionsutdraget i bruk; det nya utdraget
dr forhoppningsvis mer lattfattligt och
individuellt an tidigare versioner. Pensionsutdraget in nehAl ler u ppgifter om
arbetsfdrhdllanden och foretagar-

verksamhet samt en forhandsberakning av pensionsbeloppet.

Adb{ekniken for produceringen av
utdraget har moderniserats. Utdrags-

servicen fungerar numera via direldAtkomstopererade forf rAg n ngsreg isi

ter. Vid behov kan utdragsuppgifterna

dven erhAllas via terminaler utanfor

Pensionsskyddscentralen; denna
mojlighet utnyttlades under dret av ca
11000 personer som besokte ndgon
av de tv6 mdssor ddr PSC hade egen
avdelning.

De forsakrade kan sjalva begdra ett
pensionsutdrag sd ofta de onskar;

utan begdran sdnds utdrag till nya
arbetspensionsforsakrade samt till
dem som har avslutat ettAPl-arbetsforhiillande.

De forsdkrade har allt sedan arbetspensionssystemet infordes haft mojlighet att fA uppgifter om sin arbetspension. RdknatfrAn 4r1967 har uppgifterna givits via adb. Fram till utgAngen av Ar 1987 hade omkring 4,5 miljoner pensionsutdrag givits.

Registren

En ny serviceform som under dret introducerades i samarbete med APLpensionsanstalterna var utdragsservi-

u
i

vissa dldrar, som ar anstallda i lAngvariga arbetsforhdrllanden. lr/otsvarande

service anordnades

i samrAd med

Lantbru ksforetagarnas pensionsans-

talt for de LFoPljorsakrade. Denna
nya serviceform, som tills vidare bedrivs i experimentsyfte, omfattade i
detta skede ca 10000 forsakrade.
Under Aret gav Pensionssllyddscentralen 425 000 utdrag, vilket 6r rekordantal for arbetspensionssystemets
hela 25-driga verksamhet. Pd de for-

sdkrades begaran gavs ca 89000
utdrag. Till foljd av avslutade APLarbetsforhAllanden distribuerades
drygl177 000 utdrag och till nya arbetspensionsforsakrade sandes
51000 utdrag. Dessutom gav PSC pd
uppdrag av LEL Arbetspensionskas-

san utdrag at 73 000 KAPL-forsakrade och ca 23000 KoPLJorsdkrade.

tt/ed hjeilp av utdragsservicen kan de
forsakrade kontrollera att anteckning-

arna

i

PCS:s register

ar

korrekta.

Anmarkningar glordes av 9100 personer och de giillde sammanlagt
drygt

11

000 arbetsforhAllanden. Anta-

let arbetsforhdllanden som blev f6remAllor utredning hade okat med over
3 000 jamfort med Aret innan; denna

okning var i proportion stone an
dkningen i antalet distribuerade utdrag. Situationen kan bero pA attjubileumsdrets informationsverksamhet
okade allmanhetens intresse for sitt
eget pensionsskydd.

resultat av pensionsutdragsservicen :
de forsakrade frdgar om arbetsforhAllanden som saknas i utdraget eller
som blivit felaktigt registrerade.

Arbetsloshetspensioneringen samt
den ndividuella fortidspensionen och
i

I arbetspensionssystemets centralregister samlar Pensionsskyddscentralen individuellt for varje arbetstagare
uppgifter om pensionens tillvdxt och

cen till s6dana APl-arbetstagare

En stor andel av forfrAgningarna dr ett

ppgifter om pensionsavgoranden.

Ar19B7 mottog och registrerade Pen-

sionsskyddscentralen sammanlagt
nastan 6 miljoner anmalningar. Av
dessa anmdlningar var 98,5 procent
helt korrekta och som sAdana fdrdiga
att registreras. Begaran om registeruppgifter gjordes i ca 2 miljoner fall.
Pensionsanstalternas mojlighet att via
datatermrnal gora IorfrAgningar om

arbetsforhdllandeuppgifter utnyt!ades rdttflitigt. De satsvis givna arbets-

forhAllandeuppgifterna omfattade
inalles 1,3 miljoner uppgifter. Datatermi nalerna i Pensionsstlyddscentralen
och pensionsanstalterna tog dessutom 230 000 gAnger kontakt med
arbetsforhAl landereg istret.

Forutom det register, ddr uppgifterom

arbetstagarna infors individuellt,
upprdtthAller Pensionsskyddscentralen register over APL-pensionsanord-

ningarna. Detta register innehdller
uppgifter om de arbetsgivare som
tecknat APl{orsdkring. Vid utgAngen

av 1987 omfattade registret 99000
gdllande APL-pensionsanordningar.
Sammanlagt 5000 pensionsanordningar omfattade registrerade tillldggsformAner.

Kundrddgivningen
Pensionss(yddscentralen ger kundbetjdning per brev, itelefon samt indi-

viduellt i sin kundexpedition. Under
6ret har 14100 brev besvarats samt

fortida Alderspensionen tilldrar sig
fortfarande ett stort intresse. Deltidspensioneringen har daremot foranlett
ytterst fA forfrAgningar.

It/eningen

ar att kundbetjAningen

skall utvecklas s6, att kundernas helhetssituation beaktas bdttre dn tidigare. En arbetsgrupp inom PSC har
fdtt i uppgift att dryfta dessa planer

mer ingAende.
Ti I I dm p n

i

ng savg oran d en

och -utletunden
Under Aret gavs sammanlagt 370 till-

lampningsavgoranden och -utlAtan-

den. Ofta Aterkommande frAgor har
allt sedan 1960{alet varit grAnsdrag-

ningen mellan arbetsforhillanden
och foretagarverksamhet samt

deJi-

nieringen av vilket arbete som underlyder APL respektive KAPL. Pa 1980-

talet har en ansenlig mangd till6mpningsavgoranden gtillt frAgan om
arbete avfrilanskarakar skett i en foljd
eller inte.

Utldtanden
till pensionsnamnden
och forsakri ngsdom stole n
Pensionsnamnden inbegdr av Pensionsstlyddscentralen utlAtanden
dels i samband med ndmndens
handldggning av besvar som gdller
pensionsanstalternas beslut och dels
i frAga om varje besvdr som anf6rts i
beslut fattade av Pensionssltydds-

centralen. Aven forsdkringsdomstolen inbegar av Pensionsstryddscentralen utlAtanden idrenden som galler
sokande av andring. Under Aret gav
reC 2 27 9 utlAtanden till forstikringsdomstolen, vilket var nastan 900 mera

3 800 kunder betjdnats i expeditionen

an dret innan. Denna okning htin-

och 36 500 per telefon.

forde sig framfor allt till det hoga anta-

(

Under verksamhetsAret

let utlAtanden gallande individuell fortidspension.

3 832 foretagares forsakringss(yldig-

APL-, FoPL- och

het. Efter uppmaning tecknade 1260
foretagare forsakring frivilligt. PSC var

KoPL-overuakningen

tvungen att uppta forsdkring tor 484

socialtrygghetskonventionerna och

foretagare.

forsdkringsskyldigheten, utan ocksA i
frdga om det socials(ydd olika lander

Till Pensionssllyddscentralens uppgifter hor att overvaka att arbetsgivarna och foretagarna uppfyller sin i
APL och FoPL stadgade forsdkringsskyldighet.

Under de senaste Aren har Pensionsskyddscentralen samarbete

i

med pensionsanstalterna inspekterat
ocksA de arbetsgivare som redan har
tecknat APLJorsdkring. Under Aret
har forsakringsskyldigheten for ca
1 400 arbetsgivare utretts. Totalantalet
APL- och KoPL-inspektioner uppglck
till 364 respektive 107.

Om en forsakringsskyldig arbetsgivare trots Pensionss(yddscentralens
uppmaning underlAter att teckna

for sina anstdllda,
upptar PSC forsdkring i en pensionsanstalt pA arbetsgivarens vagnar.
Under 6ret har 331 dylika forsakringar
u pptagits, varvid forhojda forsdkringspremier har Alagts till indrivning till ett

APl-forsdkring

belopp om sammanlagt 4400985
mark.

Om arbetsgivaren tecknar forsakring
efter det att den lagstadgade tidsfristen lopt ut, kan PSC dlagga arbetsgi-

varen forhojd

forsakringspremie.
Under Aret behandlades'1 542 dy|ka
fall, varyid 575 arbetsgivare Alades att

betala sammanlagt 638715 mark.

utreddes

Under Aret ansol(e 2686 personer
om befrielse frdn forsdkringss(yldig-

koren for deras beviljande kan variera
avsevart frAn ett land till ett annat. Allmdnhetens intresse har pA senare tid

ddrfor okat inte enbart vad galler

tillhandahdller. Under Aret har 1625

kunder antingen per brev eller vid

heten enligt FoPL Beslut gavs i 2 503
ansokningar, varvid befrielse beviljades i 1 B4B fall. Sammanlagt 169 foretagare bevillades pd ansokan Aterintrdde i pensionsforsakringen.

personligt besdk hos Pensionsskyddscentralen informerats om
utlandska pensionsarenden. Omkring 4400 personer har per telefon
bett om rAd i dessa frAgor.

Konventionerna om

Pensionsskyddscentralen har vidare

socialtrygghet
Ar 1969 intogs de forsta bestammelserna om fin landska arbetspensioner
den nordiska konventionen om
social trygghet. I dagens ldge utgor
arbetspensioneringen ett viktrgt element alla trygghetskonventioner
som Finland slutit med andra lander.
Genom konventionerna tryggas finlandarnas ratt till arbetspension som
de tjdnat in i andra konventionslAnder.
Sommaren 1987 trddde de nyaste

i

i

konventionerna i kraft, namligen.konventionerna med Spanien och Osterrike.

och med attde finldndska foretagen
borjat operera allt mer internationellt,

I

har finldndarna erbjudits allt

flera
arbetstillfdllen utomlands, LAngvarigt

uppgift att handha kontakterna

i

till

konventionslanderna r arenden som
galler arbetspensioneringen. Samarbetet med kontaktorganen har varit
intensivt: under Aret inkom frdn pensionsanstalter i konventionslanderna
forfrAgningar samt begaran om utred-

ning i

4 085 fall. Ocksd har hemma
arbetspensionsanstalterna fett
hjdlp i konventionsarenden; begaran
om utredning har i ca 2 300 fall riktats

har

tilr PSC.

Finlandare, som for endast en kort tid
sands for attarbeta i ett annat konventionsland, kvarstAr inom den fin-

landska socialfdrsakringen.

For

dessa anstallda utfardade PSC under
verksamhetsAret
inVg for
utsanda arbetstagare.

470

arbete utomlands innebar i mdnga
fall att den anstallda overfors till sys-

selsdttningslandets

socialstlydd.
SAvdl pensionsf6rmAnerna som vill-

7
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VER KSAN/ H EIEN SON/ AR BE|S PEN S ION SSYSTEN/ ETS C ENTRALORGAN

I egenskap av centralorgan for
arbets pe n slonssystem et utred e r
PensionssAydds ce ntral e n d e d e lar i pensionerna som pensions-

anstalterna gemensamt skall bekostA u p prdtth dl le r ce ntral reg i ste r over arbetsforh dl I an d e n, foretagarperioder och pensionsanordningar, inspekterar pensionssfifre/ser och -kassor samf
ger pensionsanstalterna anvisningar och rekommendationer
om lagarnas tillampni ng.
Pen s i on

ernas ansyarsfo rd el n i n g

Pensionss(yddscentralen utredde Ar
1987 pensionsanstalternas ansvarsandelar for de under ar 1986 utbetalade pensionerna.
denna
ansvarsfordelning faststdlls for varje
pensionsanstalt dess andel i de pensionsutgifter som bekostas gemensamt. APL-, KAPL- och KoPL-pensionsanstalterna svarar gemensamt
for bl.a. de kostnader som beror pA att

Vid

pensionss(yddet har bundits vid
index. For de kostnader som hanfor

sig till FoPL-pensionerna svarar FoPLpensionsanstalterna gemensamt, For
LFoPl-pensionerna svarar Lant-

bruksforetagarnas pensionsanstalt.
Arbetspensionen utbetalas i sin hel-

59 pensionsanstalter
hade i sAdana pensioner som bekostas gemensamt utbetalat mindre an
Sammanlagt

deras ansvarsandelar hade forutsatt.
Skillnaden, 1067 miljoner mark, in-

drevs hos dessa pensionsanstalter
och betalades ut till de 45 pensionsanstalter, som i pensioner hade
utbetalat mera an deras ansvarsandelar forutsatte.
I

till

pensronsanstalterna

for

att arbetsloshetsperioder beaktas

i

pensionerna. Forsakringspremien Ar
l9BO var 405 miljoner mark forrantad
fram till utbetalningsdagen 25.6.1987.
FoPL-pensioner utbetalade pen-

sionsanstalterna Ar I 986 samman lagt
1070 milloner mark. Staten deltog
med 338 miljoner mark i kostnaderna
for FoPl-pensionerna. I LFoPL-pen-

sioner utbetalades 1343 miljoner
mark Ar 1986. Staten deltog med 1116
miljoner mark kostnaderna for
LFoPL-pensionerna.

i

For bekostandet av

fdrtidspensionerna for frontveteraner fAr pensions-

anstalterna ersattning

genom

patientskadelagens betydelse for
arbetspensionerna samt overenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Osterrike-samt mellan

Finland och Spanien. Dessutom gavs

av

staten

Pensionsskyddscentralens

ragstjdnsten.

Ar 1 987 tog Pensionssllyddscentralen

arbetsloshetskassorna
edagda forsakri ngsprem ie, som utgor
tackning for de ugifter som orsakas av

I

pension som utbetalats utan grund,
tilldmpning av KoPL pa utlanningar,

reg isterutd

aven deras andelar i den av Central-

kassan

dndring av 1$APl- dterdrivning av

ettvildgt cirkular om utvecklande av

samband med ansvarsfordelningen

betalades

dr foretrddda. Namnda cirkular gdllde

i bruk en

databank over cirkularen.
Databanken nnehdller sammand rag
av samtliga efter Ar 1977 publicerade
i

cirkular.

Pensionsskyddscentralen har aven
informerat pensionsanstalterna om
prejudicerande avgoranden av besvarsi nstanserna samt till anstalterna
oversant utredningar i tillampningsfrAgor.
Ar 1984 har en annan databank tagits
i bruk, ivilken inf6rs beslut som fattats
av besvarsinstanserna och av Pen-

sionsskyddscentralen samt utredningar, utlAtanden och stallningstaganden i olika ftdgor. Denna databank, som upprdtthdlls av PSC, har
utvecklats och utnfilats i allt storre
omfattning. For narvarande nytlas
bAde denna och cirkulardataban-

ken ocksA av samtliga pensions-

het av en enda pensronsanstalt aven
de fall, dA pensionen baserar sig pA

formedling. Ar'1986 uppgick denna
post till 245 miljoner mark.

forsdkringsbolag samt av Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt och LEL

flera arbetsforhAllanden som har forsakrats hos olika pensionsanstalter. I
samband med ansvarsfordelningen
formedlas trll den betalande pensionsanstalten de belopp, som de
olika pensionsanstalterna skall svara

Under Ar 1987 erlades genom Pensionsskyddscentralens formedling
aven forskotten for samma Ars

Arbetspensionskassan.

i

for.

Ar 19BG utbetalades iAPL-, KAPL- och

KoPL-pensioner sammanlagt 10 630
miljoner mark, varav 77,5 procent
eller 8237 miljoner mark bekostades
av pensionsanstalterna gemensamt.
Denna post fordelade sig mellan de
olika pensionsslagen sA, att51,3 procent utbetalades i dlderspensioner,
16,7 procent i invalidpensroner och
ndividuella fortidspensioner, 1 5,3 proi

cent

i

arbetsloshetspensioner, 12,5
i familjepensioner och 4,2

procent

procent i tillaggspensioner.

ansvarsfordeln ng. Samtidigt formedlade PSC till pensionsanstalterna
315,2 miljoner mark i statsandelsforskott for FoPL-pe nsio ner na saml 227
miljoner mark i statligt ersattningsforskott for f rontveteranernas fortidspensioner.
i

g sanv i sn i n gar

Ti I I dm

pn

Till

pensionsanstalterna sandes

in

under Aret 56 cirkuldr.
De vilctigaste cirkularen har behandlats i en tolkningsgrupp, som verkar
anslutning til I Pensionsskyddscentralen och dar aven den privata och den
offentl iga sektorns pensionsanstalter
i

Ko

n

su ltativa kom m i ssi o n e n
de n

fcr i nval id itetsaren

Konsultativa kommissionen for invaliditetsarenden ar ett samarbetsorgan

som har verkat r Pensionsskydds-

centralen under nastan hela den tid
arbetspensionssystemet har existerat.
PSC:s styrelse beslot vid sitt mote
25.3.1963 att kommissronen skulle
grundas; Ar 19BB har komissionen

darmed varit verksam i 25 Ars tid.
Kommissionens rekommendationer

ar av betydelse nAr det galler skapan-

det av en enhetlig avgorandepraxis
rnom arbetspensioneringen.

Kommissionen sammantradde 22
ganger under drets lopp. PA pen-
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KREDITFORSAKRINGEN

s kreditforsdkring kan foretagen anvanda som sakerhet for sina ldn
hos arbetspensionsanstalterna
Dessutom anvan ds kred itforsdkringen till att trygga pensionsstl/telsernas och -kassornas totala
pensionsansvar.

Forsdkringsbestdndet

sionsanstalternas begaran gavs sammanlagt 51 rekommendationer for
avgorande av pensionsansokningar.
Av dessa fall gdllde inalles 16 den forsakrades rdtt till individuell fortidspen-

Pensionssllyddscentralens kreditforsakring har sedan mitten av Ar 1987
tilldmpat en ny tariff. Genom den nya

procent. Under

sion. Kommissionens rekommendationer sammanstalls tvA gAnger i Aret
till en publikation.

kerna. Jamfdrt med den tidigare tariffen har antalet faktorer som pAverkar

Huvuddelen av forsakringsbestAndet
utgdr sakerhet for de lAn pensions-

premien utokats. Den nyatariffen san-

anstalterna beviljat samt for pensions-

)veruakningen vid pensionskassor och -stiftelser

ker

Pensionsskydds centralen

Lagstadgad

pensionsforsakrings-

verksamhet bedrivs av B0 pensions-

och 12 pensionskassor.
Under verksamhetsAret u pphorde tre
stiftelser, medan tvA stiftelser inledde
sin verksamhet. I borjan av Ar 19BB
inleder fyra nya stiftelser sin verksamstiftelser

het.

Pensionsstiftelserna

och

-kassorna

tariffen skall

kreditforsakringspre-

mierna battre dn forut motsvara ris-

premienivAn

till

i

genomsnitt

samma nivd som gdllde fore 1986 Ars
forhojning.
Den lagsta premien Arf6r narvarande
0,3 procent av nettoansvaret, t.ex. det
genom kreditforsakringen garanterade lAnebeloppet, dd avdrag gjorts
for det beraknade sAkerhetsvardet av

de till Pensionsskyddscenkalen lamnade sakerheterna. Tidigare var motsvarande minimiforsdkringspremie
0,4 procent.

omfattar knappt 240000 personer,

Den nya tariffen gor det mojligt att

varav ca 5 000 iir foretagare. Siffrorna

bevilja nyetablerade foretag kreditfdrsakring, trots attde sifferuppgifter som
behovs for normaltariffering annu tnte
finns tillgdngliga.

tacker inte Pensionskassan for utovande konstnarer, vilken ocksA ar
understdlld Pensionsslcyddscentra-

Vid drets slut ansvarade kreditforsakringen forl9,6 miljarder mark. ForsakringsbestAndet okade frAn fore-

gAende Ar med 1,4 miljarder mark
eller 8,0 procent. Den del av forsdkringsbestAndet, for vilken tdckning
inte finns iform av sakerhet som overlAtits till PSC, var 7,60 miljarder mark
vid utgAngen av 61 1987. Beloppet
okade frAn foregAende Ar med 8,6
redovisningsAret

inkom 634 nya kreditforsakringsansokningar; Aret innan var motsvarande antal 605.

anstalternas ansvarsbrist. Beloppet
av dessa kreditforsakringar var 14,1
miljarder mark Pensionsstiftelsernas
-kassornas realegendom

och

utgjorde sakerhet for 5,5 miljarder
mark. Av kreditforsdkringsbestAndet
harl B31 miljoner markAterfdrsdkrats
i

Kreditforsakringens premieintakt var
53,4 miljoner mark Den pd premieintakten och kreditforsdkringsansvaret
beraknade genomsnittliga kreditforsakringspremien ar 0,3 procent av
kred itforsakri n gsansvaret.
Antalet forsakringar okade frAn forra
Aret med 103 och var vid duets slut

8355.

lens tillsyn.

Okad uppmarksamhet har fdsts vid
utbildning av och individuell rddgivning At personalen vtd dessa Pensionsanstalter. I samband med overvakningen granskas framfor allt hur
pensionskassorna och -stiftelserna
foljt lagdndringar och tiltampningsanvisningar samt hur de motiverat sina
avslagsbeslut. Vid sidan om granskningen av pensionsbeslut och forfaringssatt i olika situationer har overvakningen gallt granskning av dels de

medel som utgor tdckning for Pensionsansvaret och dels fdrdelningen
av pensionsansvaret mellan de olika
pensionsanstalterna.
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UTVECKLI NGEN AV KREDTFORSAKRI NGSVER KSAIV

AnrN rgag-rgaz
Ar
Forsdkringspremier
lntakter av placeringsverksamheten
-Ersattningar
i ersattOkning

ningsansvaret
Forvaltnings- och
driftskostnader
Ansvarsgald vid
Arets slut
Antalet skadefall

H

EI-EN

1983 1984 1985 1986

1987

43,5

45,5

48,3

51,2

53,4

31,2
17,6

38,7

39,3
72,5

41,8

46,8

34,0

30,9

26,1

39,6

29,7

0,3

41,6

53,0

7,5

7,9

8,2

353,7

396,8

450,9

Aq
322,1

52

i

nhemska skadeforsakringsbolag.

352,7

83

-

92

77

63

UWECKIAN DET AV AR BETSPENSIONSSI(DDEI

Pensionsskydds central en de ltar

i

utvecklandet av arbetspensionssAyddef dels inom ramen
for olika samarbetsorgan och
dels genom att ge utldtanden
och gora framstdllningar. Ddrtill

for

PensionssAyddscentralen
u ndersokn i ngar
och utredningar over arbetstagarnas och foretagarnas penstatisti k, foretar

Under dret intrAffade 63 skadefall;6ret
innan var antalet 77. I ersattningar
utbetalades 26,1 miljoner mark. En del
harav kan indrivas ur sakerhet och av
lAntagare. Beloppet ersattningar har
sjunkit niigot jiimfort med de senaste
Aren. Denna utveckling kan dnnu inte
vara en foljd av den nya tariffen. Antalet skadefall i proportion till antalet
kunder har under de senaste tio Aren

varierat mellan 0,5%o och 2,20/0.
Under redovisningsdret var denna
siffra

1,50l0.

Utvecklandet
av arbets pensionsskyddet

APL-anstdllda. Full sjdlvrisk, som
skulle motsvara hdlften av pensio-

Den pensionsdldersreform som frdn
bdrjan av dr1986 erbjudit mojlighettill

arbetsloshetspensioner som baserar

flexibel pensionering, kompletterades
Ar 1987 med deltidspensionering.
Uppfoljningen av de nya pensionsformernas inforande utvecklas alltjdmt.

pensionerna. Enligt PSC dr det motiverat att delvis tilldmpa foretagsspecifik kostnadsfordelning. Sjdlvrisken
skulle omfatta foretag med minst 51

nens begynnelsebelopp, skulle gdlla
foretag med minst 300 anstdllda. De

sig pA APl-arbetsforhdllanden som
pAgAtt kortare tid an fem Ar skulle

pensionsanstalterna

fortfarande

svara for gemensamt.
Pensionsskyddscentralen fdreslog att
till APL fogas ett stadgande, enligt vilket arbetspensionsanstalterna i vissa

Pensionsskyddscentralens placeringsverksamhet handr narmast frAn
kreditforsdkringsrorelsen. PlaceringstillgAngarna var 382,8 miljoner mark
vid utgAngen av dr'1987. PlaceringstillgAngarna fordelar sig pa lan (213,0
miljoner mark), aktier (14,5 miljoner
mark) samt pA ovriga tillgdngar (inalles 155,3 miljoner mark). De ovriga
placeringstillgAngarna bestod av
massku ldebrevslAn, foretagscertif kat
samt statens skuldfdrbindelser.
i

Direktionen for kreditf o rsakr i n g sve rksam h ete

n

Direktionen for kreditforsakringsverksamheten har bl.a. till uppgift att i specialfall besluta om kreditforsdkringspremiens storlek samt om vardet av
till PSC overlAten sakerhet. Under 6ret
behandlade direktionen 76 sAdana
specialtarifferingsarenden. Dessutom
ringsarenden.

ralen en framstallning om en andrrng

samt sam m an stal I e r
uppgifter om pensionssl<yddet i
andra ldnder.

Nya planer

Placeringar

behandlade direktionen

Vidare gjorde Pensionsskyddscentav sattet att finansiera arbetsloshets-

sionssl,gzdd

Ersattningar

en framstallning om infdrande av en
nedre dldersgrans for forsdkringstillhorighet enligt arbetspensionslagstiftningen. Enligt framstdllningen skulle
unga arbetstagare som fyllt minst 14
Ar eller som under ifrAgavarande
kalenderAr fyller 14 Ar kunna omfattas
av APL KAPL och KoPL.

74

place-

Ettav de centrala pdgdende projekten ar familjepensionsreformen;

fall skulle fA s.k. regressratt betrdt
i

november 1 987 overlamnade familjepensionskommitten sitt betankande
med forslag till reformering avfamiljepensionssystemet. Kommitt6n foreslog en mdngd andringar i bAde den

allmanna familjepensionslagen och i
arbetspensionslagarna. Bland 6vriga
statliga kommitteer, kommissioner

och arbetsgrupper som

Pensions-

sllyddscentralen u nder verksam hetsdret har bistAtt med sekreterar- och
sakkunnighjdlp kan hdr namnas pensionsAlderskommitten for den offentliga forvaltningen, pensionskommitt6n 1987, kommitt6n for dndringssokande inom pensionsslryddet, kommissionen for granskning av principen om sista pensionsanstalt, arbets-

gruppen for utredande av arbetspensionss(yddet under barnavArdstid samt arbetsgruppen

JOr

av lonen for Aterstdende

utredande

tid.

Pensionsskyddscentralen ldmnade
till social- och halsovArdsministeriet

fande sAdana fortldpande ersattn ingar enligt militarskadelagen, trafikf6rsakringslagen och olycksfallsforsdkringslagen som retroaktivt sammanfaller med arbetspensionen.
For social- och halsovArdsministeriet
foreslog Pensionsslcyddscentralen att

ministeriet tillsdtter en kommission
med uppgift att utreda mojligheterna
attforldnga och samtidigt utveckla de
stadganden om generationsvaxli ngspension, som temporartinforts i lagen
om pension for lantbruksforetagare.

Utldtanden
I

sitt utldtande angdende den s.k. folk-

pensionsindexarbetsgruppens pro

memoria pApekade

Pensions-

skyddscentralen att arbetspensionstrygg heten och fol kpensronstryggheten har olika mAlsdttning; ettforenhet
ligande av indexjusteringarna ar darfdr inte motiverat. Folkpensionen, som

1'1

avser atttrygga medborgarnas mrnimiutkomst, bor fortfarande vara bun-

den till Okningen i levnadskostnaderna. De medel som anvands for
nivdforbdttringar kan hdrvid riktas till
de pensionarsgrupper som ar mest

beroende av folkpensionen.

Pensronsskyddscentralen

gav

ett

utlAtande om forslaget till andring av
lagen om jdmstdlldhet mellan kvinnor
och man. Andringen skulle gora det
mojligt att i frAga om pensionsanordningar som varit i kraft fore tdmstdlldhetslagens inforande behAlla av

konet beroende formAner i ofordndrad form. I sitt utldtande pdpekade

Pensionss(yddscentralen

att

pen-

sionsanordningarna bor kunna omfatta aven arbetsforhillanden som
inletts efter det att jdmstdlldhetslagen
trdtt i kraft.
I

sitt utlAtande om den av arbetsgrup-

pen fdr utredande av lonen for s.k.
dterstAende tid givna promemorian,
konstaterade

Pe

nsionsskyddscentra-

len att arbetsgruppen har ratt i

att

lonen for Aterstdende tid bdttre dn for
narvarande borde motsvara den stabil iserade lonenivAn fore pensionsfallet. Avsikten ar att i de olika arbetspensionslagarna forverkliga denna mdlsattning pd ett for respektive lag lAmpligt fdrfaringssdtt,

Forskning gdllande
a rb e

ts p e n s i o n s s l<y d d et

publicerades dock forst i borjan av

dr

I borjan av 1987 publicerade Pensionsskyddscentralen den forsta pA

empiriskt forskningsmaterial baserade utredningen om de individuella
fortidspensionerna. Rapporten kartldgger pensionssokandena ar 1986
samt andelen forhandsbeslut och
andelen personer som tagit ut pensionen. Under drets lopp har behovet
av undersokningar betraffande de

foftida pensionerna ytterligare utretts
samt planer gjorts p6 mer ingdende
pro1ekt i anslutning till detta amne.
I samband med arbetspensionssystemets 25-Arsjubileum publicerades

undersokningen "Yhteiskunnan ra-

projekt som gallt familjepensionering-

en och den fortida pensioneringen.
Behovet av uppgifter betraffande
dessa tvA projektgrupper ar stort, men
alls inte ldtt att snabbt tillfredstdlla.

Pensionssllyddscentralens forskningsprojekt angdende familjepensioneringen har fast anknytning till
arbetet nom famljepensionskommitten. Kommitt6n har under Arets lopp
i

fAtt ta del av projektets forskningsre-

sultat, allteftersom sddana blivit fiirdiga. De forsta egentliga rapporterna
om familjepensionsundersdkningen

Forsta delen av arbetspensionssystemets statistiska Arsbok for Ar 1986
utkom i augusti. Nyttfor denna gAng

ar att Arsboken innehdller uppgifter
om de flexibla pensionsformerna.
Kvartals- och mAnadsstatistiker har
publrcerats enligt tidigare praxis.
Utvecklingen av de flexibla pensions-

Aldersarrangemangen har man foljt

med genom att vaqe minad kora
registerstatistik. Uppfoljningen har
gdllt framfor allt ansokningarna om
individuell fortidspension, avgorandena betraffande forhandsbesluten,
de paborjade individuella fortidspensionerna och fortida dlderspensio-

kenne, politiikka ja eldketurva" (Samhdllsstrukturen, politiken och pensionsskyddet). Undersokningen presenterar arbetspensionssystemets
utveckling i ljuset av samhallsstrukturen och de politiska stromningarna.

nerna samt ovriga pensioner At personer i Aldern 55-64 i relation till motsvarande befolkningsandelar. Dessutom har man mAnatligen kortstatistik

Pensionsskyddscentralen foljer konti-

Av uppfoljningsstatistikerna har kvartalsvis gjorts sammanstallningar for

nuerligt med pensionsskyddets utveckling utromlands. lnformation om
betydande reformer delges regelbundet andra instanser inom arbetspensionssystemet. Ar 1987 publiceiade
Pensionsskyddscentralen dessutom
en detaljerad oversikt av pensionssystemen i industrildnderna. Boken
avser att ge en aktuell och mAngsidig
bild av pensionssllyddet i de undersokta landerna med beaktande aven

av de frivilliga tilldggspensionssyste-

Under verksamhetsAret har forskningspersonalen framst dgnat sig At

Sfafistk och oversikter

1988.

men.

Ar 1985 inleddes en

omfattande

undersokning om hur allmanheten
tilldgnar sig pensionsinformation

i

1987.

distribution i storre omfattning. I dessa
sammanstallningar har aven ing6tt
tidsserieuppgifter raknat frAn det pen-

sionsAldersarrangemangen

tratt

i

kraft.

Pensionsskyddscentralen och Folk-

pensionsanstalten publicerade

i

augusti en forhandsstatistik over pen-

sionstagarna i Finland; statistiken
inneholl de centrala uppgifterna frAn
anstalternas gemensamma statistik
for 1986. PSC:s och FPA:s gemensamma statistikpublikation blev fordrojd till foljd av de andringar som de

i

broschyrform samt om de faktorer
som inverkar hdrpA. I undersokningen kartlades bl.a. vissa inom pedagogiken utuecklade metoders ltimplighet for inJormation broschyrform.
lnom ramen for projektet publicera-

des en

over dem som sokt och borjat uPPbdra deltidspension.

forskningsrapport hosten

nya fortidspensionerna kravde. Forhandsstatistiken inneholl dock rikligt

med uppgifter om framfor allt de
flexibla pensionsformerna samt dartill
nya aspekter pd pensronstagarna
dldern 55-64

i

Ar.

Centrala sifferuppgifter och kortsikts-

prognoser inom pensionssystemen
samt uppgifter om projektfor utvecklande av pensionsskyddet har utgivits
i oversiktsform.
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UTBILDNING OCH INFOR IVATION

/ Pensionsskydds ce ntral e n s u p pgifter ingdr att utarbeta och sprid a en hetl igt i nformations materi al
om arbetspensionslagstiftningen och om foruerkligandet av
pe n sion ssl<yd det. I i nformationsutbildningsverksamheten
ingdr ocksd att upprdtthdlla sakku n skapen hos person alen i n om
den sociala sektorn, handhavarna av pensionskassorna och

och

-stifte I se r n 4 pe n si o n srdd g ivar n a
vid bankerna samt andra som pd
arbetets vag n ar syssl ar m ed pen -

sionsarenden.

Utbildning for grupper
med anknytning
ti I I ar bets pensionssystemel

de utbildning, riktar sig till foretrddare
for pensionsanstalterna samt till andra

som ar verksamma inom

For personer som inte arbetar inom
arbetspensionssystemet, men som

vid sidan om sitt ordinarie

handhar

arbete

arbetspensionsarenden

anordnades under Aret ]25 kurser
med inalles drygt'1500 deltagare.
I samrAd med penninginrdttningarna

anordnades

48

pensionskurser,

varav 22 kurser pdgick 2-3 dagar.
dessa kurs,er deltog 1150 pensionsI

rAdgivare.

For Folkpensionsanstaltens funktionarer arrangerades B kurser pa
grund- eller fortbildningsnivd. I kurserna, som pdgick 2-3 dagar, deltog
223 personer. Vid 40 tillfdllen gjordes
foreldsningsbesok vid FPA-lokalbyr6er och FPA:s interna kurser. Dess-

utom arrangerades '19 kurser

for

socialskotare, socialarbetare och
ldkare vid sjukhus, mentalvdrdsbyrder och kommunernas socialbyrAer.
Under dret gjorde ett flertal grupper
studerande inom handels- och den
sociala sel(orn studiebesok i Pensionsskyddscentralen.
Vid penninginrattningarnas moten for
allmanheten holls foredrag och gavs
personlig pensionsrAdgivning; dessa
moten varl05 till antalet och samlade
3 580 Ahorare.

Huvudteman

for

utbildningen var

grunderna for olika pensioneringsalternativ samt uppbyggnaden av de
forsakrades totala utkomststcydd i
olika livssituationer.

betspe n sionssyslem els
interna utbildning

Ar

Arbetspensionssystemets interna, av
Pensionssllyddscentralen anordna-

14

social-

sllyddssektorn. Deltagarna har informerats om verkstalligheten av de
senaste pensionsreformerna samt

fitt

forhandsuppgifter om lagandringar
som f.n. ar under beredning.

PA kursprogrammet har ingdtt arbetspensionssystemets grundkurser, registerdagar som behandlar tekniken
inom arbetsforhAllande- och pen-

sionsregistren, ansvarsfordelningsdagar vid vilka utreds pensionskostnadernas utjdmningsforfarande samt
pensionsberakn ngsku rser.
i

Pd initiativ av Pensionss(yddscentralen har oversattarna vid pensionsanstalterna grundat en egen samarbetsgrupp.VAren 1987 anordnades i Pensionsskyddscentralen
forsta

den

enkom for oversAttarna planerade
temadagen.

Vid

arbetspensionsinformatorernas

diskussions-

och

utbildningsdagar

behandlades familjepensionsreformen, myndighetsinformatorens roll

i

ljuset av den utvidgade lagstiftningen
samt erfarenheterna av 2S-drskampanjen.

Arbetspensionssystemets drliga temadag, arbetspensionsdagen, samlade med 750 personer ett rekordantal Ahorare. Dagens huvudteman var
forskningsresultaten i anslutning till

familjepensioneringens utuecklings-

behov, pensionspolitikens framtida
utmaningar samt planerna betraffande ett riksomfattande arbetsforh&llanderegister.

I

arbetspensionssystemets interna
utbildning deltog under 6rets lopp
omkring 1500 personer.

Personalutbi ld n i ngen i PSC

I utbildningen for ledningen behand-

ternas Forbund redigerade PSC en

Under Aret anordnades 49 interna

lades bl.a. beharskandet av forandringar, diskussionerna mellan formannen och deras underordnade,

sammankomster under jubileumsAret. Tillsam mans med LEL Arbetspen-

kurser. Sdrskilt avseende fdstes vrd
utbildningen i datateknik samt vid formansutbildningen. Samarbetet samt
relationerna mellan formannen och

i

deras underordnade PSC avensom PSC:s lonepolitik utgjorde centrala teman vid det 6rliga samarbets-

seminariet mellan foretradare for
arbetsgivaren och arbetstagarna.
Kurserna for kundbetjdning och korrespondens avsdrg att forbdttra fard igheterna i kundrAdgivning och -serVICC.

samarbete med Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt och LEL Arbetspensionskassan anordnades redan
for fjdrde"gAngen en temadag i kundservice. Arets tema var de pensioneI

rades sociala tryggiret idag och

i

framtiden.

For PSC:s forskare och planerare
arrangerades pA hosten en kurs for

avfattande

av forskningsrapporter.

Teman for denna nya och inspirerande kursform var bl.a. skrivarprocessens olika skeden, kreativitetsfrAgor samt synpunkter pA strukturen,
typografin och sprdket i forskningsrapporter.

Utbildningsprogrammet upptog vid

sidan om olika grund- och fortsattningskurser aven kurser i bl.a. situationsanpassat ledarskap, datateknik,

textbehandling, arbetsratt, tilldmp-

ningen

av

arbetspensionslagarna
samt muntlig uttrycksformiga. Prepareringen for forsdkringsexamen fortsatte vid kurser i lagstadgad olycks-

fallsforsdkring

och

pensionsforsak-

nng.

For hela personalen anordnades en

temadag under rubriken "Det psykiska valbefinnandet i arbetet'i Temadagen samlade inemot 250 Ahorare.

ljudforsedd diaserie att visas vid olika

kontorsautomationen samt de socialpolitiska grunderna for pensionssystemen.

sionskassan producerade PSC en
informationsspot om s.k. svartjobb.

Antalet utbildningsdagar for persona-

avdelping pA massorna i UleAborg
och Abo samt i anslutning till Ald-

len uppgick till 2039, dvs. omkring
fem dagar per anstalld.

lnformation

Ocksdr

inom

informationen var

bekantgorandet av arbetspensionsservicen och dess nivA det centrala
temat for jubileumsAret 1987. Startskottet for jubileumsdret gick i januari,
dA Arets tema, emblem och program
presenterades vid ett valbesokt infor-

mationsmote i Helsingfors. For
beslutsfattarna arrangerades
februari ett arbetspensionsseminai

rium i Korpilampi;de anforanden som

hdrvid gjordes fick stor publicitet.
Under vArens lopp anordnade Pensionsskyddscentralen tillsammans
med arbetspensionsanstalternas lokala betjdningsstallen i Si Ir/ichel,
Kouvola, Kotka och Traskanda samfor allmanheten och
lokalpressen. lnfor jubileumsArets

mankomster

huvudfest i Finlandia-huset den 28
maj arrangerades en pressinformation samma morgon.

JubileumsArets storre evenemang

anordnade Pensionsskyddscentralen tillsammans med Arbetspensionsanstalternas Forbund. Namnda

Pensionsskyddscentralen hade egen

ringsveckan i Helsingfors. Vid bdgge
massorna producerades pensionsinformation for lokalteve. I samarbete
med Yleisradio gjordes dessutom en
serie informativa morgonprogram.

Forutom basbroschyrerna producerades en helt ny broschyr med namnet "Vilken pension?'i Broschyren ger

en kortfattad beskrivning av villkoren
for beviljande av olika fortida pensioner. PA uppdrag av ett privat fdrlag

planerade Pensionsskyddscentralen
en pensionshandbok for foretag; hdlt
ten av artiklarna i boken hade skrivits
an anstallda fran PSC.
Tidskriften Tyoeldke utkom med fem
nummer och Arbetspension med tvA
nummer. Nummer 3/87 respektive
1/87 av dessa tidskrifter utkom i form
av jubileumsnummer innehdllande

Republikens Presidents halsning till
det ju bilerande arbetspensionssystemet,
Tid

n

ingsredaktioner och organisatio-

ner samt elever frAn hogskolor och
handelslaroverk har enligt vedertagna former mottagits pA studiebesok i Pensionssllyddscentralen.

forbund och Pensionsinformationsbyrdn arrangerade dessutom ett antal
lokala informationsmoten. Centralorganisationerna och arbetspensionsanstalterna hade bildat en egen
arbetsgrupp, som under Aret forsAg

tidningspressen med ett rikligt urval
artiklar om arbetspensioneringen.

I

samrAd med Arbetspensionsanstal-
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PERSONAL OCH

INTERNATIONELLT
SAN/ARBEIE

UTRYN/N/EN

Ar 1987 fyllde internationella forbundet for social trygghet (ISSA) 60 ar.
Pensionsskyddscentralen har deltagit
i ISSA:s arbete allt sedan PSC grundades. I oktober firades pA initiativ av
internationellt
ISSA "Veckan

for

samarbete inom socialsltyddet'i PSC
deltog i den finldndska veckans evenemang och uppmdrksammade
aven dmnet i sin egen informations-

verksamhet. ISSA:s

president,

J6rome Dejardin, framfOrde

i maj

i

Helsingfors forbundets halsningar till
Finlands jubilerande arbetspensionssystem.

Ar 1987 trddde socialtrygghetskonventionerna med Spanien och Osterrike i kraft. Konventionsfdrhandlingarna med Grekland och forbundsstaten Canada avslutades. lVed provinsen Quebec fordes separata forhandlingar. Forhandlingarna med Luxemburg fortsatte under Ar 1987. Pen-

sionssllyddscentralen deltog

i

de
nformationsmoten fdr forsakrade och
pensionerade som pA miinga orter i

i

des i Norge och socialforsakringskursen i Danmark. Det vartannat Ar 6ter-

Personalen

kommande kreditforsdkringsmotet
i USA; i 1987 Ars mote

I PCS:s verksamhetsplan for iir 1987
betonades kravet pd en stram perso-

anordnades

deltog kreditforsdkringsexperter frAn
sex olika lander.
Pensionsskyddscentralen

har

hAllit

kontakt med utlAndska pensionsanstalter och organisationer dels inom
ramen for gemensamma moten och
dels genom formedling av information om Finlands arbetspensionssystem och om utvecklingen betrdffande

den sociala tryggheten i vArt

land.

Arbetspensionssystemet har presenterats for ett flertal utlandska gaster
som besoktPSC. Bland dessa gaster
kan namnas lrlands socialministers

informationssekreterare, Jospehine
Feehily, som framfor allt var intresserad av hur informationen till de fdrsdk-

rade handhas. Josephine Feehily
gdstade Finland i egenskap av stipendiat for EuroparAdet.

Oversattarna inom pensions- och
socialforsakringssektorn

i

Finland och

Spanien, Osterrike och Canada
arrangerades med anledning av

Sverige har inlett samarbete fdr att
forenhetliga pensions- och socialfor-

trygg hetskonventionerna.

sakringgterminologin i de btigge ldnderna. Ar 1987 anordnades i Helsingfors tvA kursdagar for oversdttarna.

Det nordiska ATP-motet arrangera-

budget. Personalnu meraren minskade under Aret med sju;vid Arets slut
var antalet anstdllda 386. Omsdttningen okade frAn 6,1 procent till 6,4 procent. Under Aret overgick 23 anstdllda
eller 5,9 procentav personalen till nya
uppgifter inom huset, forra Aret var
motsvarande siffra 10,7 procent. tt/ojligheten att byta arbetsuppgifter utan
att byta arbetsgivare har haft som
f6ljd, att andelen personer som varit
nal

anstAllda hos PSC mera an tio Ar
utgor hela 64 procent av personalen.

I juni grundades en datateknisk
enhet understdlld viceverkstallande
direktdren. Enhetens uppgift dr att
utveckla och koordinera Pensionsskyddscentralens adb-arbeten och
att fungera som foreningsliink till Oy
Tietokonepalvelu Ab. Vid Arets slut
forenades faltenheten med informatronsavdelningen, vars byrAindel ning
avskaffades.

Utrymmena

Oy Tietokonepalvelu Ab behovde
mera utrymmen och anvisades
sddana i ambetshusets nionde
vining. Pensionsnamndens kansli
flyttade till hyrda utrymmen vid Stationskarlsgatan 2.

I

slutet av berattelseiiret losgjorde
Pensionsskyddscentralen sig frAn det
lokala servicebolagets, Pasilan Huolto
Oy:s, centralovervakning och overgick till egen WS-overvakning. Den
Helsingfors den 23 mars 19BB
Juhani Kolehmainen

Jukka Rantala
Pekka Ahmavaara
Keijo Hyvonen
Pekka ltrlerenheimo

AlttiAurela

Veli Saarenheimo

Juhani Salminen

Lasse Laatunen
lVlauri lrrloren

lvlatti Uimonen
verkstal lande d i rektor
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lv4arkku Hyvartnen
ltrlartti Lehtinen

Raimo Pohjavare

nya anlaggningen blir funktionsklar i
borjan av Ar 1988. Under overgdrngsperioden skots overvakningssystemet med hjdlp av tillfdlliga arrangemang.
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RESULTATNNTruMG FOR DEN ORDINARIE VERKSA]VHE|EN
11.-31.121987

lnt6kter av verksamheten
Kostnadsandelar frAn
pensionsanstalterna
Gottgorelse p.g.a.

+89797 452,35

+ 1809312,45

forsummelser
Pensionsanordnings-

-

kostnader enl. 15S APL

1881 769,65

+89724995,15
F0rvaltn

i

n

gskostnader

Loner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga forvaltningskostnader

-

-

33 181 100,60

97U796,63

-41728611,21 -UU4508,44

Avskrivningar fdr

-

an1699ningstillgAngar

3983675,11

Ovriga intdkter och kostnader
Hyresintdkter
Rdnteintdkter

Pensionsndmnden
Ovriga kostnader

+ 72304U,00
+ 1502554,6'l

-

6298496,68
508,80

+ 2434033,'13

RAntekostnader

-

R6kenskapsperiodens resultat

I

18

3530844,73
0

R

ESU LTATRAKN N G FOR KR EDITFORSAKR N GSVER KSATV H EIEN
I

I

1.1.-31.12.1987
Fdrsikringspremieint6kter
Kreditfdrluster pA
premiefordringar

+53418085,65
18993,00

Placeringsverksamhet
+48 768 21 1 ,56
2004257,80

lntAkter

-

Kostnader

Fdrdndring

i

+46763953,76

f0rsElkri ng sprem ieansvaret

-

F0rsdkringsrOrelsens inttikter

+99052258,41

'1

110788,00

Ersdttningskostnader
Utbetalda ersdttningar
Fordndring i ersdttningsansvaret

- 26053263,87
- 52966606,05

Forsdkri

ng

i

spre m ie ntdkte n
i

Fordndringen i forsdkringspremieansvaret
Fordndringen i ersdttn ingsansvaret
Egen andel

79019869,92

+20032388,49

FOrsiikri ngsrdrelsebid rag

AterfOrsakrarnas andel

-

-

6962478,30
825619,00

81 '154,00

-

7869251,30

i

+12'163137,19

f6rsEikri ngsr6relseb id rag

R6relsekostnader
L6ner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga rorelsekostnader

-

4661 337,78
1

385397,05

2 159 39'1 ,79

-

8206126,62

+ 3957010,57

Driftsbidrag
Avskrivningar fOr
anl699ningstillgdngar

321400,00

+

3635610,57
2163762,57

Direkta skatter

-

Rtikenskapsperiodens resultat

+

R0relse0verskott

Andringar i reserveringarna
Kreditforl ustreserveri

n

g

1471848,00
0

19

BALANSRAKNING

AIflIVA

3l.12.1986

31.12.1987

FinansieringstillgAngar
36075 876,73

Kassa och banktillgodohavanden
Av Aterforsdkri n gsrorelsen

foranledda fordringar
Forsakri ngsprem ieansvaret

Ersdttningsansvaret

3467187,00
348127,00

0vriga finansieringstillgdngar

429281,00

15 763 507,85

Gottgore lsef o rd ri n g a r

Transitoriska fo rd ri n gar
Forsdkringspremier
Rantor
Ovriga transitoriska fordringar

4292806,00
3 815 314,00

029 360,50

3 162 239,50

14631 445,25

1840018,92

I9 633 703,67

429,73
626,07

13292416,30

500 000,00

550000,00

75788402,25

71ilg416,29

213011 905,39
155 31 1704,49

266956130,83
59344109,55

14 518 566,35

492790534

Placeringstillgdngar
S ku lde

brevsford

ri n

gar

lVasskuldebrevsl6n
Aktier

382842176,23
Anltigg ningstillgAngar
Aktier och andelar
Fastigheter

3157 912,44
35 003 333,00

lfastigheten pdgdende
arbeten
lnventarier
Ovriga anlAggningstillgdngar

211 000,00
5 543 61 7,59

'l92 900,00

44 108 763,03

502739 341,51

20

M657732492

31.12.1987

PASSIVA

FrAmmande kapital
Av AterforsAkri ngsrorelsen

foranledda skulder
Aterforsdkri

n

gsprem

5435123,90

ie r

Transitoriska skulder
Forsdkri ngsprem ieforskott
Forskott for kostnadsandelar
Ovriga transitoriska skulder

32812,00

9388152,40
11290236,29

Ovriga skulder
Kortfristiga lAn
LAngfristiga ldn

20711200,69

21 17030,00

6348687,33

Utjdmningsandelar

1010658,95
4640860,58

f.or pe nsionSkostnade r

Ovriga skulder
Forsdkri ngstekn isk ansvarsgdld
Forsdkri n gsprem ieansvaret

26 709 043,00

424159075,60

Ersdttningsansvaret

14117 236,86

450868I18,60
491 131680,05

Reserveringar
Kred itforl ustreserveri

n

gar

11 607661,46

502739341,51
An SVAT
Overlitits intecknade
innehavarskuldebrev

200000,00

Helsingfors den 23 mars 1988
Juhani Kolehmainen

Jukl<a Rantala

fukkaAhmavaan

AltttAurela

Keiio llydnen
fukl<a Merenheimo

Lasse Laatunen

Mauri Moren

VeliSaarenheimo

JuhaniSalminen

Markku Hyvdrinen
MartttLehtinen
Raimo fuhjaviire

MatttUimonen
verkstdl lande d i rektor
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REVISONSBERATTELSE

Utsedda vid representantskapets ordinarie hostmote den 10 decemberl986 harvigranskat Pensionsstcyddscentralens forvaltning och rdkenskaper for br 1987 i den omfattning god revisionssed forutsatter. Betraffande granskningen meddelar vi representantskapet foljande.
Ove rvakn

in

g srev i s i o n e

n

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till 6vervakningsrevisor, har
ombes6rjt den fortlopande granskningen av rdkenskaperna. Ddrvid har konstaterats att bokforingen dr ford enligt god bokforingssed, att penningmedlen har skotts med omsorg och att den
interna kontrollen ar dndamAlsenligt ordnad. Ldnehandlingarna ar i ordning och placerings- och
anlaggningstillgAngarnas vdrdepapper i forvar.

Bokslutet
Tillsammans harvigranskat bokslutet jdmte grunder. Bokslutet, som omfattarden egentliga verksamhetens resultatrakningar samt balansrakningen, ar uppgjort enligt god bokforingssed. Bada
resultatrakningarna utmynnar i noll-resultat och balansrakningens slutsummaar 502.739.341,51
mark. Bokslutet och verksamhetsberattelsen ger saklig och riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.

Forvaltningen
Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direktionens for krediforsdkringsverksam-

hetens protokoll. Ddrtill har vi erh6llit de upplysningar vi funnit erforderliga.
Vid revisionen har vi kommit till den uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen under rdkenskaps6ret skotts omsorgsfu lt.
I

Forslag
Vi f6rordar att bokslutet faststalls.
Vi foresldr att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet fdr Ar 1987.

Helsingfors den 11 april 19BB
Tarmo Hyvailnen

Jaakko Heikkonen, CGR

Arto Kuusiola,

GRA/I

Folke Tegengren, CGR
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STATISTIKUPPGIFTER

ANDEL I PENSIONSSKTDDSCENTRALENS
PLACERINGAR ENLIGT NARINGSGREN 1987

ANDEL I KREDIFORSAKRINGSBESTANDEI ANDEL I KREDIFORSAKRINGSBESTANDE|
ENLIGT PENSIoNSANSTALTSTP
ENLIGT TOnSAxNINGSOBJEKIISBT

1987

%

o/o

90

90
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60
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50
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Pensionsstiftelser

Forsdkringsbolag

45,3
35,6

20
10

40
30
20

Pensionskassor

17,0
2,1

57,9

Pensionsstiftelsers och
-kassors
PlaceringslAn

28,1

9,0

10

Reservbrist

(n
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APL-, KAPL- OCH KOPL-PENSIONER SOIM AN ISEO BEKOSTADES GEIVENSATVT
(8237 rVrU.rVK)
343 (4.2o/o)
Tilldggspens.
1028 (12.50/o)
Familjepens.

1264 (15.30/o)
Arb.losh.pens.,

*

!229

(51.3o/o)

Alderspens.

DEN PRIVATA SEK|ORNS ARBE|SPENSIONER I PROCENT
AV BRUTTONATIONALPRODUKI-EN
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ANTALEI GALLANDE PENSIONER INON/ DEN PRIVATA
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ANTALET PERSONER SO]V AREN 1962_1987
GATT I PENSION
Antal
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ANTALET PERSONER SOIV SOKI- FORHANDSBESLUT OlV
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1987
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GENOIVSNITUG TOTALPENSION FOR PERSONER SOIV UPPBAR
APL-, I(APL-, F6PL- ELLER LFdPL-PENSION 31..12..1986, I!4IVIVAN
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DEN PRIVATA SEK|ORNS GENOIVSNITTSPENSIONER I ]V]V]VAN ENL NIVAN
pER AR sArvr AR rgBZ rOnornrNc ENL pENSToNSANSTALT
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SIFFERUPPGIFTER

PENSIONSANSTALTERNAS
VERKSAIVHEI- 1987

APL
Pensionsanstalter
Forsakrade
Pensioner

Beviljade pensioner
Premieintdkt.
Pensionsutgift

Ansvarsgald"
Genomsn.pension
Genomsn. beviljad pension"

31.12.,
31.12.,
31.12.,

99

st

5t
000 ^+
000 st
000 St
milj. mk
milj. mk
31.12., milj. mk
31.12., mk/m6n
mk/mdn

KAPL

FoPL

LFoPL

12

1

Totalt

102

1

1 140

260

150

200

424
49

136

5B
7

206

14

1B

BB

990

300

r6050
14638
73710

824

13365
10206

1

360

1

752

287

393

65 400

7 855

340
856
900

QA

568
66s

1985

1986

353
175
43

.)/.)

396

415

176

195
66

127

134

186
63
141

698

735

786

2 055
2 350

1

074

1

230

1
1

507
790

"enligt uppskattning

ANTAL PENSIONER
31.12,1000 ST
1983

Alderspensroner

340

lnvalidpensioner

171
33

Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner

'1984

120
664

Totalt

52

1987

148
824

ANonIruoRn I ANTALEI PENSIoNER
och arbets-

Pensioner 31.12.1986
Beviljande nya
OvergAtt i Alderspension
Avslutade
Pensioner 31.12.1987

loshets-

Alders-

pensioner

pensioner

familjepensroner

totalt

249

396

141

786

39

16
20

12

67

-20

-7

5

-17

-29

148

415

261

824

PENSIONSUTGIFT IVIU. IVK
1984

1985

1986

1987

4046

4611

2497

2 856

5257
3221
976

6 050
3 691

4 309

1983

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner

425

699
298

1

128

1

B

096

9464

1

481

6 807

1

337

1

1

676

1 861

659
2

Deltidspensioner
Totalt

10935

12754

14638

Alla ovan angivna siffror omfattar aven registrerat tilldggspensionsskydd samt uppgifterna fdr KoPL-pensionsanstalten.
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AN DR INGAR I ARBEI-SPENSIONSLAGSTI FTN NG EN 1987
I

LAG om andring och temporar andring av lagen om statens pensioner (8/16.1.1987).
LAG om andring av B$ lagen om statens pensioner (9/16.1.1987).
Enligt forstndmnda lagandring (B/87) jdmstdlls vid beraknandet av s.k. AterstAende tid
samt vid justering av den pensionsgrundande lonen efter provning de arbetsloshetsdagar, fdr vilka grunddagpenning erlagts med stod av lagen om utkomstskydd for
arbetslosa med de arbetsldshetsdagar, for vilka fortjanstawdgd dagpenning med stod
av sistnamnda lag erlagts. Genom lagen B/87 andrades dessutom SIPL s6, att ny
invalidpension, som beviljas med anledning av en annan sjukdom an den tidigare, i
vissa situatroner kan utges pA tidigare grunder ocksd i sAdana fall, dar arbetsoformAgan intrdder inom ett dr efter det den forra pensionen upphorde. Genom bAda
ovan ndmnda lagar andrades B$ 4 mom. SIPL vad galler beaktande av tjanstgori n gstid nar pensionsratten for befattn n gsoff icer faststal ls.
Lagen B/87 trddde i kraft 1.2.1987 och lagen 9/87 1.'1.1988.
i

LAG om andring av lagen om olycksfallsforsakring for lantbruksforetagare
(36/23.1.1987).

LAG om andring av lagen om pension for lantbruksfdretagare (37/23.1.1.987).
LFoPL har andrats sA, att som lantbruksforetagare skall betraktas aven den som utfor i
1S LFoPL avsett arbete och som sammanlever med en i detta lagrum avsedd foretagare i gemensamt hushAll under dktenskapsliknande forhAllanden. Dylik "sambo"
skall fdrsakras frAn och med dagen efter det forsakringsansokan gjorts. Till 19S LFoPL
fogades dessutom ett nytt 7 moment, enligt vilket LPA 6r stlyldig att lamna uppgifter
ave n 6t traf kforsakri n gsforen ngen och olycksfal lsverket.
Lagarna trddde i kraft 1.2.1987.
i

i

LAG om andring av 1$ lagen om pension for arbetstagare (38/23.1.1987).
FORORDNING om andring av 1$ forordningen om pension for arbetstagare
(39/23.1.1987).
1S APL andrades sd, att pension enligt namnda lag pA vissa villkor skall intjdnas Aven

pd grundval av arbetsforhAllanden som ar kortare an en mAnad. ArbetsforhAllanden
som under minst tre pA varandra foljande kalendermAnader varat kortare tid an en
mAnad sammanlankas till ettenda arbetsforhdllande vid till6mpningen av APL
Andringen forbattrar pensionssllyddet for de arbetstagare som upprepade gAnger ar
anstallda hos samma arbetsgivare och som pA grund av variationerna i arbetsforhiillandenas ldngd tidigare helt eller delvis har stannat utanfor arbetspensionssllyddet.
Lagen och forordningen trddde ikraft1.2.1987.
Lag om andring av lagen om pension for kommunala tjansteinnehavare och arbetstagare (260/6.3.1987).
Genom lagandringen fogades till KIAPL nya 6a och 6b paragrafer angAende grundande av en pensionsansvarsfond for utjdmnrng av pensionsanstaltens utgifter.
I lagen ingAr stadganden om principerna for investeringen av pensionsansvarsfondens medel.
Lagen triidde i kraft 1.1.1988.
FORORDNING om Andring av 18S forordningen om avtradelsepension
(277/13.3.1987).

Forordningen om avtradelsepension andrades sA, att justeringen av forskottsraternas
belopp inte langre Ar beroende av beloppens procentuella awrkelser iforhAllande till
de beraknade beloppen. Till 1BS fogades dessutom ett nytt 4 moment, i vilket stadgades om Aterbetalning till staten av forskottsom utgAtt med for stort belopp.
Forordningen trddde i kraft 1.4.1987.
FORORDNING om andring av 20$ forordningen om pension for lantbruksforetagare
(302/13 31987).
FORORDNING om andring av 17 a$ forordningen om pension for foretagare
(304/13.3.1987).

FORORDNING om andring av 11$ f6rordningen om fdrtidspension for frontveteraner
(305/13.3.1987). Genom forordningarna andrades tiden for faststallande av de
forskottsbelopp som staten skall erldgga av sina kostnadsandelar for pensioner som
beviljas enligt LFoPL, FoPL och FwfPL sA, att forskottsbeloppet for det foljande kalenderdret faststalls senast den 15 november varje 6r.

Forordningarna tradde i kraft

1.4..1987,

J\)

Social- och halsovArdsministeriets BESLUT angdende de grunder, enligt vilka den
betalning i ett for allt skall berdknas varom stadgas i 19 bS lagen om pension for
arbetstagare, 1$ lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden,
19$ lagen om pension for lantbruksforetagare,lT$ lagen om pension for foretagare
samt 11$ lagen om pension for vissa konstnarer och redaktorer i arbetsforhAllande
(429/28.4.1987).
I ovan namnda lagrum stadgas att smA pensioner under vissa forutsattningar kan

betalas i ettfdr allt. SHlt/:s beslut innehAller de grunder, enligt vilka pensionsutbetalningen i ett for allt skall beraknas.
Beslutet trddde i kraft 1.5.1987. Genom beslutet upphavdes social- och halsovArdsministeriets motsvarande beslut av 26.5.1983 (4B7lB3).
LAG om godkannande av vissa bestdmmelser i dverenskommelsen med Osterrike
om social trygghet (543/23.1.1987).
FORORDNING om ikraftrddande av dverenskommelsen med Osterrike om social
trygghet, samt av lagen om godkannande av vissa bestammelser i overenskom melsen (544 /12.6.1987).
Lagen och forordningen trddde ikraft1.7.1987.

LAG om godkannande av vissa bestammelser i dverenskommelsen med Spanien
om social trygghet (625/23.1.1987).
FORORDNING om ikrafttradande av overenskommelsen med Spanren om social
trygghet, samt av lagen om godkdnnande av vissa bestammelser i overenskom melse n (626 I 26.6.1987).
Lagen och forordningen trddde i kraft 1.8.1987.
LAG om dndring av lagen om statens familjepensioner (714/21.8.1987).
LAG om andring av 10$ lagen om statens pensioner (715/21.8.1987).
Lagen om statens pensioner andrades s6, att familjepensionen faststalls som kvol
delar av den pension som formAnsl6taren fick vid sin dod eller som han hade haft rdtt
till. Andringen i raknesattet forutsatte ocksA en dndring av stadgandena i 10$ 4mom.
SIPL om berdkning av pensionens maximibelopp.
Lagarna trddde i kraft 1.9.1987.

LAG om dndring av B$ lagen om statens pensioner (716/21.81987).
Lagdndringen innebar, att en person som overgAtt frAn statens pensionssystem till
pensionssysteme"n for den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa (yrkosamfundet
eller landskapet Aland fdr Alderspension enligt statens pensionssystem frAn samma
tldpunktfrAn vilken han har beviljats dlderspension frAn namnda pensionssystem. Den
pensionsrdttsom fore overgdrngen uppkommit for honom pA basis av statlig anstallning omfattar etts.k. tilldggspensionss(ydd, om han har beviljats Alders-, invalid- eller
arbetsloshetspension med tilldggspensionssl<ydd fran namnda pensionssystem.
Lagen trddde i kraft 1.9.1987.
FORORDNING om andring av 3 och 5$$ forordningen angdende tillampningen av
1a$lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden (791/16.10.1987).
Stadgandet i 3$ forordningen angAende tilldmpningen av 1a$ KAPL (den s.k traktorparagrafen) andrades vad gdller tillvdgagAngssattet nar procentandelen av arbetsinkomsten skall bestammas pA grundval av bruttoersattningen for skogsarbetet. Enligt
det nya 4 mom. som fogats till 3S i fdrordningen kan arbetspensionskassan pA
ansokan faststdlla den procentandel som tilldmpas pii skogstraktorer sA, attden ar
hogst 20% storre eller mindre dn vad som ndmns i 1 mom., om sdrskilda skdl foreligger. Samtidigt dndrades stadgandet i 3S3 mom. om definitionen pA lantbrukstraktor. Till foljd av dndringen av 5$ i forordningen innehAlls forsakringspremie inte av
sddan persons arbetsinkomst som huvudsakligen utfor annat an skogsarbete eller ar
sysselsatt med organisering av arbete eller underhAll av redskap i huvudsak nAgon
annanstans dn ddr skogsarbetet egentligen utfors. Tidigare var villkoret for att innehAllning inte skulle verkstallas det, att personen utforde enbart sAdant arbete.

Forordningen trddde i kraft

1.1.1988.

Social- och halsovArdsministeriets BESLUT om faststallande av det l6neindextal,
varom stadgas i 9$ forordningen om pension for arbetstagare (813/28.10,1987).
Enligt beslutet ar det i 9S APF avsedda loneindextalet 1291 Ar 1988. I frAga om arbetspensionerna innebar detta en forhojning pA 5,39 procent.
Social- och halsovArdsministeriets BESLUT p6 ansokan, varmed har begarts faststdl-
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lande av andringar i de specialgrunder som galler grundforsakringen enligt APL
9.8.1 987; beslutet har inte pu blicerats i forfattn ingssamlingen).
Fdrsakringspremien for minimiskyddet enligt APL dr B,B procent av lonen for arbetstagare som ar yngre an 24 Ar. For dem som Ar 19BB fyller 24 Ar och for dldre arbetstagare ar smAarbetsgivarnas forsakringspremie 14,7 procent och storarbetsgivarnas
12,3-17,7 procent ar 1988.
(1

Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT pA ansokan, varmed har begarts faststallande av f6rsdkringspremieprocenten enligt 7$ 1 mom. lagen om pension fdr vissa
konstnarer och redaktdrer i arbetsforh6llande (23.11.1987; beslutet har inte publicerats
fdrfattningssamlingen). For arbetstagare som ar yngre an 24 hr dr KoPl-premien B,B
procent av lonen;for dem som Ar 19BB fyller 24 Ar och for dldre arbetstagare dr KoPLpremien 14,0 procent.
i

Social- och halsovArdsministeriets BESLUT om faststallande av i 10$ i mom. lagen
om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAllanden avsedd premieprocent
(896/26.11.1987).

For arbetstagare som ar yngre dn 24 Ar ar den i 10S I mom. KAPL avsedda premieprocenten B,B procent av de loner som utbetalas efter 61 1987;for dem som Ar 19BB
Iyller 24 Ar och for dldre arbetstagare ar premien 15,0 procent.
Beslutet trddde i kraft 1.1.1988.

Social- och halsovArdsministeriets BESLUT om faststallande av i 10$ lagen om
pension for lantbruksfdretagare avsedd basprocent och i 9$ lagen om pension fdr
fo

retag are avsed

d

pre m ie proce nI (943 I 212J987 ).

Den i10$1 mom. LFOPLavsedda basprocenten och den
premieprocenten ar 13,8 Ar'1988.
Beslutet trddde i kraft 1.1.1988.

i9$1

mom. FoPLavsedda

LAG om dndring av lagen om pension for lantbruksforetagare (1009/11.12.1987).
LFoPL andrades sA, att utgAngspunKen for forsakring i stdllet fdr familjemedlemskap
blir medlemskap i ett familjeforetag. For att en person skall anses vara medlem i ett
familjeforetag skall han upp{ylla vissa villkor i frAga om slaktskap, boende och arbete;
dessa villkor definieras narmare i en ny 1a$ som fogats till LFoPL. I 1$ 2 mom.
4 punkten, B$ 4 mom. samt 11 $ 3 mom. LFoPL har inforts av 1a$ foranledda
andringar. Dessutom andrades 10$ 4 mom. LFoPL sd, att lantbruksforetagaren svarar
for forsdkringspremierna for en i samma foretag arbetande make eller medlem i familjeforetaget samt for den som lever med honom i ett om aktenskap pdminnande
forhAllande. Lagen tradde i kraft 1..1.1988.
LAG om tilldmpning av lagen om pension for arbetstagare pd arbets- och tjdnsteforhAllandena for den i lagen om Postbanken avsedda postbankspersonalen
(1108/23.12.1987).

Sedan Postbanken rdknat frAn 1.1.1988 ombildats till ett aktiebolag omfattas dess
personal av APL. Postbankspersonalens pensionsskydd lorarstAr dock oforandrat sA,
att minimipensionsskyddet enligt APL kompletteras med formfria tillaggsformdner.
Pensionsarrangemangen handhas av den pensionsstiftelse som inrattats for Postbanken Ab, Till folid av andringen upphavdes B$ 4 mom. 6 punkten APL sAsom
onodig. Lagen tradde r krafl 1.1.1988.
LAG om dndring av 9$ lagen om avtrddelsepension (1130/23.12.1987).
Regeln for beraknande av avtradelsepension enligt AvPL andrades sA, attaven den
andel av jordbruksjorden som overstiger l5 hektar berattigar till avtradelsepension.

tt/arkbeloppen och g raderi ngen kvarstAr oforand rade.
Lagen tridde i kraft 1.1.1988.
LAG om andring av 6e$ lagen om pension for lantbruksforetagare 0315/31.12.1987).
LAG om dndring av 15 och 23$$ lagen om avtradelsepension (1316/31.12.1987).
6e$ LFoPL och 15$ AvPL andrades sd, attlantbruksdistriktet inte langre understaller
jordbruksstyrelsen pensionsansdkningar, utan utlAtanden om dessa kan lamnas direkt
till pensionsanstalten. Pensionsanstalten har dock i vissa fall rdttatt understalla jordbruksstyrelsen utlAtande om pensionsansokan. Avsikten med lagandringen ar att
forkorta pensionsansokningarnas handltiggningstid. Vidare kompletterades 23 $ AvPL
sA, att andring kan sokas aven i av lantbruksdisriktet givet negativt utlAtande betrdffande omstdndigheter som avses i 16$ 2 mom.
Lagarna trddde i kraft 1.3.1988.
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FORVALTNINGSORGAN
REPRESENTANTSKAPET

medlemmar
Kanslichef Kari Puro,

Suppleanter

Ordinarie

Verkstallande direktor tt/atti L.Aho

ordforande
N/inister lVatti

Puhakka,

Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

viceordforande
R ep

rese ntante

r fo r arbetsg

ivarn a

Verkstdllande direktor Reijo Kaukonen
Viceverkstallande direktor Harry
lndustrirAdet Yrjo N/.
Verkstdllande direktor Pentti
LantbruksrAdet Erkki

lVildh
Lehtonen
Somerto
Palojdrvi

Verkstallande direktor Jarmo
Re p rese n tante

r f or arbetstag

Pellikka

Viceverkstallande direktor Olli Parola
Verkstallande direktor Jaakko Rauramo
BergsrAdet Kauko tt/aijala
Direktor Seppo Riski
Dipl.ing. Wilhelm Bruncrona
(Verkstdllande direktor lt/arkus Tiitola
tiil 21.1.1988)
Direktor Jarmo Sierla

arn a

Viinanen
Ordforanden Heikki Peltonen
Lundh
Ordforanden Risto Kuisma
Haapakoski Ordforanden Heikki Pohja
Rautarinta OrdfOranden Jarl Sund
Organisationssekreterare Antti Helenius
Verksamhetsledare Pekkka Porttila
(Verksamhetsledare Raimo Pohjavdre ((Verksamhetsledare Pekka Porttila
ilt 14.12.1987)
il114.12.1987)
Ordforanden Jorma Reini
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa
Ordforanden Pertti
Ordforanden Per-Erik
Ordforanden lr/atti
ll ordf6randen Timo

Re p rese n tante

r f o r I antb ru ksfo retag ar n a

Haavisto
Pihl
Rosendahl

Jordbrukaren Osmo Pietikiiinen
Vardinnan Raili Puhakka

Ordfdranden Heikki
Vardinnan Leena
Ordfdranden Ola

Fiskaren Viljo Sahlsten

Representanter for de ovriga foretagarna

Kasso
Raitala

Verkstdllande direktdr Tapani
Handlanden Erkki

Verkstdllande direktor Tapio Vasara
Organisationsdirektor Tauno Jalonen

Representanter for pensionsforsakri ngsbolagen

Kausto
Kalpala

Verkstdllande direldor Risto
Verkstdllande direktor Asmo
(Verkstdllande direktdr Jukka Syrjanen
tiil 1.1.1988)

Viceverkstallande direktor Asko Tanskanen
Viceverkstdllande direktor Heikki Varho

VerkstdllandedirektorKurtLjungman Aktuariedirektorlt/arkkuVesterinen
Representanter for understodskassorna
Direktor lVikko
R e p re se

Haramo

ntante r

fo r

penslonsstifte

Personaldirel(or Eelis

VerkstAllande direl(or Juhani Laine
I se

rn

a

lvlakkonen

Ekonomiedirel(or Jaakko Harju

Sakkunnig representant for forsdkringsmedicin

kirurgiedoktor
Rantanen

It/edicine- och
Jorma

lt/edicine- och kirurgiedoktor
Vesa Vaaranen

Ovriga medlemmar

Taipale

Avdelningschef Paula Kokkonen
Generaldirektor Vappu
Verkstallande direktor Pekka Tuomisto Viceverkstallande direktor Seppo Pietilainen
(Forsdkri ngsrAdet tt/artti Rah nasto
tiil 1.6.1987)
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STYRELSEN
Filosofie doktor Jukka Rantala, ordforande
Verkstallande direktor Juhani Kolehmainen,

viceordforande
R ep

re se

ntante r

fo

r arbetsg ivarn a

Direktdr Lasse Laatunen
Direktor Pekka lr/erenheimo
Viceharadshovding lVauri lt/oren
R ep

re se

ntante r f o r arbetstag arn a

Socialsekreterare lt/arkku Hyvarinen

Sekreteraren Pekka Ahmavaara
Verksamhetsledare Raimo Pohjavare
(Ordforanden Nils Komi till 1.1.1988)
R ep

Verkstdllande direkt6r li/arkus Tiitola
(Agronom Henrik Sumelius till 1.6..1988)
Direktdr Helkki Ropponen
Vicehdradshovding Risto Uski

iljosekreterare lt/arkku Wal n
(Avtalssekreterare lt/atti Kopperi
tiil 1.6.1987)
ll ordforanden Kalevi Aronen
Avdelni ngsdirektor likko B. Voipio
Ir/

I i

rese ntanter f o r I antb ru ksf oretag arn a

Agr.o.forst.lic. Keijo Hyvonen

(Vicehdradshovding Bruuno tr/attila
tilt1.1.19BB)
Re p rese ntante

Agr.o.forst.dr. lVarkku Nevala
(Agr.o.forst.lic. Keijo Hyv6nen
tiil 1.1.1988)

r f o r fo retag arn a

Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo
(Direktor Ukko Laurila till 1.6.1987)

Adm.vet.doktor Waldemar Buhler

)vriga medlemmar
lVedicinalrAdet lt/arfti Lehtinen
Verkstdllande direktor Altti Aurela
Verkstallande diret<tor Juhani Salminen

Docent Timo Somer
Viceverkstallande direktor Tarsto Paatsila
VicehAradshovding Esa lMattinen

Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren
Verksamhetsledare Tarmo Hyvarinen
Ekonomichef Arto Kuusiola
Ekon.mag. CGR J.V. Heikkonen

Dipl.ekon. CGR Peter lngstrom
Verksamhetsledare Ensro Seppala
Forvaltningschef tMikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

REVISORER
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FOREIAGARNAS DELEGATION 1987
Verkstallande direktor lt/atti Uimonen,

ordforande
Viceverkstallande direl(or Jouko Sirkesalo,

viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson
Verkstallande direktor Sylvi Kdkonen
Ekonom ieriidet N/artta Lau ren
Advokat Kullervo Kemppinen

Ekonom Jyrki Valtanen
Organ isationsdirektor Jouko Kuisma
Handlanden Erkki Raitala

BergsrAdet Paavo V. Suominen
Direktor Pertti Kajanne
Verkstdllande direKor Timo lsotalo
Viceverkstallande direktor Lauri Koivusalo
Produ ktionsdirektor Pertti Laesvuori
Verksamhetsledare Risto Heiskanen

TrafikrAdet Fri2 Kuula
Forvaltn ingsdireKor Esa lVannisenmaki
Apoteksrddet tr/atti Kan nisto
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Vice verksamhetsledare Kai lt/asalin
Handlanden Eila Nurmi
Verkstdllande direktor Pirjo Gronroos
Forskningschef Pirjo Latua-aho
Verkstdllande direktor Reijo tVdkinen
Verkstallande direktor Tapio Vasara
Verksam hetsledare lt/atti W. Kalevi
Direktor Alpo N/ustonen
Direktor Reijo Kaivo-oja
Direktor Leo Tonttila

FOREIAGARNAS DELEGATION 1 9BB_1990
Verkstdllande direktor lirlatti Uimonen,

ordforande
ByrAchef lt/arkku Sirvio,
viceordforande
Trafikrddet FriE Kuula
Forualtni ngsdirektor Esa lVan nisenmdki
ApoteksrAdet li/atti Kannisto
Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Generalsekreterare Olli Tarkka
Handlanden Eila Nurmi
Verkstdllande direktor Pirjo Gronroos
Viceverkstallande direktor Ritva Haukkala
Direktdr Kyosti Vesterinen
Verkstallande direktor Tapio Vasara
Verksamhetsledare tMatti W. Kalevi
Prod u ldionsd rel<tor Pertti Laesvuori
Direktdr Reijo Kaivo-oja
Direktor Leo Tonttila

Trafikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson
Verkstallande direktor Kaarina Krogerus
EkonomierAdet N/artta Laur6n
Vice verksamhetsledare Kai lVasalin
Ekonom Jyrki Valtanen
Organ isationsdirektor Jouko Kuisma
Verkstallande direktor Eino Ralamdki
BergsrAdet Paavo V. Suominen
Direktor Pertti Kajanne
Avdeln ingschef Tapani Karonen
Viceverkstallanden direktdr Heikki Varho
Direktor Al po lt/ustonen
Verksamhetsledare Risto Heiskanen
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RegeringsrAdet Heimer Su ndberg,

ordforande
Direktor Antti Suominen
viceordforande
Specialistlakaren

Brydchef llkka Savoheimo

i

inre medicin tVartti Lehtinen
Specialistldkaren i inre medicin och
kardiologi lt/atti Saarinen
lVed.lic., special istlakaren

i

neurologi Bengt Wickstrdm
lVed.o.kir.dr, specialistlakaren i lung-

sjukdomar och inre medicin Tapio Vare
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Avdelningschef Pentti Koivistoinen
lirled.o.ki r.dr, special istlakaren i arbetsmed ici n

och foretagshdlsoviird Vesa Vaaranen
Docenten i inre medicin
Kimmo Luomanmaki

Docenten i psykiatri tt/artti Olkinuora

N/ed.o.kir.dr, specialistldkaren

Avdelningschef Juhani Jdntti

Ir/ed.o.kir.dr, specialistlakaren i allman

i psykiatri Antero Leppdvuori
medicin och foretagshdlsovdrd Kari Kaukinen
IVed.o.kir.dr, specialistlakaren

i

ortopedi och kirurgi Olli Klossner
lVed.lic., specialistldkaren i allman

[t/ed.o.kir.dr, specialistlakaren

medicin och foretagshdlsovArd
Hannu Suutarinen

inre medicin och arbetsmedicin

KajAhlman

It/ed.l ic., sakkunniglakaren

Forskningssekreterare Kaija Kall inen

It/arkku Toropainen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
lnspektor lt/arja-Liisa Halinen
Bitrddande direldor Erkki Sillanpdd
Bed6mn ingschef lMarjatta Siren
Viceverkstdllande direktor Paavo Hyvonen
Viceverkstdl lande d rekt6r
Seppo Pietildinen

Organisationsdirektor Tauno Jalonen
lnspeldor Pentti Lehmijoki
VerkstAllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdeln ingschef Risto Rinta-Jouppi
Pensionsdirel<tor Pentti Saarimdki

i

ByrAchef lt/arjatta Pi h lala
Pensionsdirektor Veijo Jalava
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D

i

Byr6chef Helind Nieminen
Ledande 6verlakaren, specialistlakaren
i arbetsmedicin och foretagshdlsovArd
Hannu HArkdnen
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RegeringsrAdet Heimer Sundberg,

ordforande
Direktor Antti Suominen,

viceordfdrande

inre

Specialistldkaren i
medicin tMaftti Lehtinen
Specialistldkaren i inre medicin
kardiologi lr/atti Saarinen
ti/ed.lic., specialistldkaren
neurologi Bengt

Byr6chef llkka Savoheimo

och

i
Wickstrom

Avdelningschef Pentti Koivistoinen
N/ed.o.kir.dr, specialistldkaren i arbetsmedicin

och faretagshalsovArd Vesa Vaaranen

tr/ed.o.kir.dr,specialistlakarenilung- DocenteniforetagshAlsoldraSakariTola
sjukdomar och inre medicin Tapio Vdre
Docenten i psykiatrilMarttiOlkinuora ltrled.o.kir.dr,specialistlakaren
i psykiatri Antero Leppavuori
Avdelningschef Juhani
tVed.o.kir.dr, specialistldkaren i allmdn
medicin och foretagshdlsovard Kart Kaukinen

Jantti

IVed.o.kir.dr, speciarisildkaren i

ortoped

och kirurgi Pertti lVyllynen

It/ed.lic.,specialistlakareniallman

Viceharadshovdinglt/ikkoNyyssold

medicin och foretagshalsovArd
Hannu Suutarinen

sakkunnigldkaren
Knuuti
Halinen
Sillanpdd
Sir6n
Viceverkstdllande direktor
Seppo Pietildinen
ByrAchef lVarjatta Pihlaja
IVed.lic.,

It/arkku Toropainen
Pol.lic. Kaarina
lnspekt6r tt/arja-Liisa
Bitrddande direktor Erkki
Bedomningschef lt/arjatta
Viceverkstal lande d rektor Paavo Hyvonen
i

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Organisationsdirektor Tauno Jalonen
lnspektor Pentti Lehmijoki
Verkstdllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef PerttiTukia
Avdel n ngschef Risto Ri ntaJou ppi
Pensionsdirektor Pentti Saarimdki
i

ByrAchef Helind Nieminen
Ledande overlakaren, specialistldkaren Pensionsdirektor Veijo Jalava
i arbetsmedicin och foretagshdlsovArd
Hannu Harkonen

eo

DIREI(IIONEN FOR KREDITFORSAKRINGEN 1987
Verkstdllande direktor lVatti Uimonen,

ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direkt6r Antti Suominen
Avdelningschef tMarja lt/ajander

Sakkunnigmedlemmar
Vicehdradshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Verkstdllande direktor Anssi Karkinen
Viceverkstdllande diretdor Lauri Koivusalo
Viceverkstdllande direktor Simo Kdrdvii
Direktor Antti Savolainen
Bankdirektor Lauri Suomela

DIREIC]ONEN FOR KREDITFORSAKRINGEN 19BB_1990
Verkstdllande direktor lt/atti Uimonen,

ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordfdrande
Direktor Antti Suominen
Avdelningschef tUarja lt/ajander

Sakkunnigmedlemmar
Viceharadshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Bankdirektor Antti Hannula
Verkstdllande direktor Anssi Karkinen
Viceverkstdllande direl(or Laurt Koivusalo
Direktor Antti Savolainen
Ban kd rektor Risto Wartiovaara
i

KON SU LTATIVA KOIM
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d re kt6r lMatti U monen, ordforande
Avdelningschef Yrjo Larmola, viceordforande
Bitrddande direktdr Leo Allo
Avdelningschef Kimmo Eskola
lnformationschef Eva-Helena Jussila
Chefredaktor Antti Kyyndrdinen
lnformationsdirektor Kari Pekkonen

Verkstdllande

i

i

lnformationschef Antti Pullinen
lnformations- och utbildningschef Erkki N/aasalo
nformationscheJ Sakari l\rlonlonen
Pensionsdirektor Pentti Saarimdki
Direktor Eero Santala
nformationschef lMatti Saromaa
Direktor Pauli Toivonen
I

I
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS LEDANDE TJANSTEIVAN
Verkstallande direktor
d rektor
Administrativ direktdr
Planeringsdirektor
Juridisk direktor
Adminstrations- och ekonomiavdelnrngen,
Viceverkstdl lande

lVatti Uimonen

Jouko Sirkesalo
Antero Virtanen
It/arkku Hdnninen
AnttiSuominen

i

avdelningschef

It/arja ti/ajander

KontorservicebyrAn, byrAchef
Forskn ingsavdeln ingen, avdelningschef

Aune Ronkainen
Jussi Vanamo

bitrddande avdelningschef
forbindelsechef

Leena Lietsala
Simo Forss
Jouko Janhunen

specialforskare
Forsdkri ngstekn iska avdelni ngen,

avdelningschef
bitrddande avdel n ingschef

lVartti Hdnnikdinen
Heikki Poukka

n komstreg isterbyrAn, byrAchef
It/atematiska byrAn, byrAchef
Pensionsreg isterbyrAn, byrdchef
lnformationsavdel n ingen, avdeln ingschef
JL ridiska avdeln ingen, avdelningschef
bitrddande avdeln ingschef
PensionsbyrAn, byrdchef
Remissbyr6n, byrAchef
TillsynsbyrAn, byrAchef
Kred itforsdkringsavdel n n gen, avdel n n gschef

Hannu Ramberg
Hillevi lt/annonen
Sirpa Collin
Yrjo Larmola

I

i

Pentti Koivistoinen

Tapio Karsikas
Helena Tapio
llkka Savohermo
tt/arkku Sirvio
Esko Prokkola, SGF
Ari Laine

i

bitrddande avdelningschef
Planeringsavdelningen, avdeln ingschef
Personalchef

Antero Ahonen
Seija Kausto

Utbildningschef

Lauri lr/akeldinen
tr/arja-Liisa Punnonen
Riitta-Liisa Lindstrom
Risto lsopahkala

Utbildningschef
Datateknikchef
Fastig hetsservicebyrAn, byrAchef
Placeringsbyrdn, byrAchef
Pensionsndmndens beredningsenhet, forman
Personallakare

Bjorn Kaustell
Anja Lehesniemi
lVatti Saarinen

PENSIONSSff DDSCENTRALENS INTERNA SAIVARBEISGRU PPERS IV EDLEN/ IVAR AR 1 9BB

ARBEIARSfiDDS-

UTBILDNINGS-

KOTVIVISSIONEN

KOTVTVISSIONEN

Re p rese nta nte
R ep

rese ntante

Rrsto

r

f6

r arbetsg ivare n

lsopahkala arbetarsllyddschef

Seija Kausto
llkka Savoheimo
Re p re se ntante

Lea

Kokko

r

r

fo r

AUTON/ATIONSARBEI'SGRUPPEN
arbetsg ivare n
Re p rese ntante

Antero Viitanen ordforande

fo r

arbetstag arn a

arbetarstcyddsfullmdKig

Arja Laakso I vicefullmdktig
Inger Koskinen ll vicefullmaktig

Jukka Vuoristo ordinarie medlem
Kaarina Helander ordinarie medlem

fo

r arbetsg ivare n

Jouko Sirkesalo ordforande

Pentti Koivistoinen

Heikki Poukka
Re p rese ntante

r

Serja Kausto

r

fo

r arbetstag

It/arja Heinonen

Anne Laine

a rn

a

Aune Ronkainen
R ep

rese ntante

Raija Lindqvist
IVarjatta Yletyinen

Kirsti Hyvonen
Helena Tapio
Raija Viitanen

Sekreterare
It/arja-Liisa Punnonen

Sekreterare
Pirjo Friberg

r fo r arbetstag

arn a
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PEN S ON S NAN/ N DEN
I

S VER KSAN/ H EfS

Pensionsnamnden ar forsta besvarsrnstans i arenden som galler den privata sektorns arbetspensioner. Pensionsnamnden verkar i anslutning till
Pensionsslqyddscentralen. namndens beslut kan andring sokas hos
forsakringsdomstolen, som ar hogsta
besvarsinstans i namnda arenden.
Pensionsnamnden har 24 ordinarre
medlemmar och 20 personliga suppleanter. It/edlemmarna namnden
utses av social- och halsovArdsministeriet for tre dr i sander. lt/edlemskapet
pensioqsnamnden inhehas som
bisyssla. Ar 1987 var 32 personer anstdllda vid pensionsnamndens kansli.

I

i

i

Kanslietflyttade 1.11.1987 till nya utrymmen vid Stationskarlsgatan 2.

Under fdrra dret, som aven var pensionsnamndens 25:e verksamhetsAr,
fortsatte namndens arbete under
vedertagna former. Andringsansok-

i de 6manna divisionerna, som med
ningsdrendena avgjordes

undantag av en paus under somma-

ren sammantrddde en gAng

per

vecka. Ar 1987 hdll pensionsnamnden 185 divisionssammantrdden. Vid

varje sammantrade har 15-60 besvarsarenden behandlats. Till plenum

sammantradde pensionsnamnden
fem gdnger; vid tre av dessa plenarmoten behandlades aven andringsansokningsarenden.

B

ERATTELS E 1 987

Antalet besvar
Den dkning i antalet inlamnade besvar som borjat ir 1986 fortsatte aven

hr

1987. Under verksamhetsAret

inkom 5 BB0 besvar, vilket innebar en

okning pA 7,7 procent jdmfort med
Aret innan. Pensionsnamnden for inte

statistik 6ver vilket slag av pension
besvaren avser. Det kan dock konstateras, att den individuella fdrtidspensioneringen fortfarande foranlett en
mdngd besvarsarenden. Antalet besvar som gdller avtradelsepension har
likasA okat beVdligt Ar 1987.
Ar 1987 avgjorde pensionsnamnden
6332 besvarsarenden, dvs. 1482
flera an Aret innan. Av samtliga arenden gdllde nastan tvA tredjedelar eller
4 1 37 bedom n ing av arbetsoformAga.

Under verksamhetsAret avgjorde
pensionsnamnden 1834 arenden
som gdllde individuell fortidspension.
lVotsvarande antalvar ifrdga om traditionell invalidpension 2 304. Sam-

manlagt 219 avgoranden gallde avtradelsepensioner, for vilka endast 35
avgoranden noterades Aret innan.
Over halften av avgorandena gAllde
APL; pA andra plats kom LFoPL Cirka

1000 avg6randen gdllde FoPL och
cirka 500 KAPL

Helsingfors den 16 februari

Vid utgAngen av Ar 1987 var 1939
Andringsansokningsarenden anhangiga i pensionsnamnden, vilket
var omkring 7 procent fane an Aret
forut.

Trots att antalet besvar okat har den

genomsnittliga handldggningstiden

AtergAtt till ungefdr vad som ansetts
normalt. Ar 1987 var handlaggningsti-

den 4j7 mdnader. Pensronsnamnden stravar att handliigga arendena

inom i genomsnitt fyra mAnader.
arenden gallande bedomning av
I

arbetsoformAga har handldggn ingstiden varit 3,7 mAnader.

Andringar

i

pensions-

anstalternas bes/ul
Pensionsnamnden avgjorde aren=
dena till andringssokandenas form&n
i 18,7 procent av fallen; denna andel
ar mindre an Aret innan. Pensionsnamnden Aterforuisade 6 procent av
fallen till pensionsanstalterna for ny
handldggning; denna andel Ar storre

an under tidigare Ar. I arenden som
gdller bedomning av arbetsfdrmAga
pA traditionella grunder var andrings-

procenten 14,8 och Aterforuisningsprocenten 2,2. It/otsvarande siffror var
i frAga om den individuella fortidspensionen hogre an nyssnamnda,
dvs. 20,9 och 3,3.

19BB

Heimer Sundberg

Pirjo Akesson

Pensionsnamndens

Pensionsnamndens

ordforande

kanslichef
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Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Presidiet
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,

ordforande
ReferendarierAdet Erkki Ahonen,

viceordforande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,

viceordforande
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen,

viceordforande

Sakkunnigmedlemmar
Avdel ningschef Juhan i Jdntti
Specialforskare lVatti Toiviainen
(Fil.kand. Kari Vdlimdki till 31.5.1987)

ByrAchef Seppo Virtanen
Fil.mag. Yrjo Tuftiainen

tt/ed.l ic. Jarmo Vuorinen

IVed.lic. Paavo Poukka
It/ed.o.kir.dr Antero Leppavuori
tVed.lic. Paul Sandstrdm
lVed.o.kir.dr Pentti Ristola

Docent lVartti Olkinuora
IVedicinalrAdet Jussi Antila
Docent Heikki Takkunen
Re p rese ntante

r fo r arbetsg

ivar n a

Viceharadshovdilg Jukka Ahtela
Jur.kand. Johan Astrom
Socialpol itiska om budsman nen

Jur.kand. Tapio Kuikko

Vicehdradshovding Hannu Rautiainen
Vicehdradshovding Tauno Nouro

It/arkku Koponen
(Fil.kand. Veikko Savela till 31.10.1987)

Agronom Viljo l.Sirkid
R ep

rese ntante

r

fo

Agr.o.forst.lic. Patrick Hackman

r arbetstag ar n a

Jurist Jarmo Ldhteenmaki
(Ekonomiforvaltare Antti Hietanen
tiil 31.1.1988)
Kassadirektor Seppo N iininen
Arbetarsllyddssekrete rare
Pentti Keurulainen
Soc.pol. sekreterare Jukka Vainio
R ep

Sakkun

n

igldkare lr/arkku Toropainen

Forskn ingssekreterare Kaija Kallinen
Arbetarstlyddsfunktionar Jussi Koivu

Avtalssekreterare Raila Kangasperko

rese ntanter fo r I antb ru ksf o retag a rn a

Agronom Paavo Vuoksinen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Leena Pohjalainen
Viceharadshovding

Agrolog Tage Ginstrom
Agronom Krister Salonen
Agrolog Johannes ljas
Agr.o.forst.stud. Antti Huhtamdki

Outi Antila-Rantanen
Re p re se ntante

r

fo

r

fo

retag arn a

Organisationsdirekt6r ti/atti Rdisdnen
(Jurist Ritva Hanski-Pitkdkoski

Jurist Ritva Sjdholm

tiil 31.1.1988)

Jur.kand. Raimo Lahtinen
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Viceharadshovding Kai Libdck

