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Vid Arets slut utbetalades pensioner enligt pensionslagarna for arbetstagare och foretagare till
877 000 personer. Arbetspensionsanstalterna utbetalade samman lagt

120 miljarder mark i pensioner enligt dessa lagar Okningen jAmfort
med Aret innan var 1,8 miljarder
mark, vilket innebar en realdkning
pA 6,7 procent. lnom den offentliga
sektorn och isj6manspensioner utbetalades 11,7 miljarder mark; arbetspensionerna utgjorde dArmed
en post pA sammanlagt 28,6 miljarder mark. I folkpensioner utbetalades '15,0 miljarder mark. I lagstadgade pensioner utbetalades i vArt
land sammanlagt nArmare 46 miljarder mark Ar 1988.
Vid Arets slut var arbetspensionssystemets premieinkomst 18,6
miljarder mark och ansvarsskuld
84 miljarder mark. Den genomsnittliga APL- och KAPl-premieprocenten var 13,8 respeKive 14,0.
KoPL-premien var igenomsnitt 13,5
procent samt FoPL- och LFoPLpremien i genomsnitt 12,0 respektive 5,8 procent.
VAren 1988 gavs utlAtanden
med anledning av det betAnkande
som familjepensionskommitt6n hade overlAmnat i slutet av 1987. UtlAtandena tyder p5 att grundtankarna i betAnkandet kommer att tjAna
som utgAngspunkt for den kom-

mande

familjepensionsreformen.
lfall reformen genomfors pA det satt
kommitt6n foreslAr, innebAr detta att
vissa forAldrade stadganden i frAga
om familjepensioneringen korrigeras att motsvara samhAllsutvecklingen.
lnforandet av flexibelt pensionsAlderssystem inom den offentliga

seKorn var en viKig reform, som
innebAr att man i princip frAngAr
systemet med sdrskilda pensions-

Aldrar fdr anstdllda i vissa yrken.
Reformen trdder i kraft fr6n borjan
av juli 1989. Den nedre AldersgrAnsen for individuell fortidspensionering blev samma som inom den
privata sektorn, dvs. 55 Ar I fr&ga
om fortida Alderspension och deltidspension sattes Aldersgrdnsen
vid 58 Ar och Ar dArmed tvA Ar lAgre An inom den privata sektorn.
Ar 1988 utvidgades stadgandena om justering av den pensionsgrundande lonen enligt provning tillatt gAlla ocksA andra An arbetstagarens sista arbetsforhAl lande. Vidare reviderades sdttet att be-

rakna pensionsl6nen och arbetsinkomsten for s.k. AterstSende tid.

I

forvArvspensionslagarna infOrdes
ett stadgande om undre Aldersgrdns, enligt vilket forsAkringsskyldigheten borjar det Ar under vilket
barnet fyller 14 5r Arbetspensionerna blev utmAtningsbara enligt
samma grunder som gAller for
l6neinkomst.
Giltighetstiden for systemet med
avtrAdelsepensioner och genera-

tionsvdxlingspensioner forldngdes

'1990. Till lafram till utgAngen av Ar
gen om pension for lantbruksfore-

tagare fogades stadganden om
grupplivforsAkring.
VAren 1988 trAdde en overens-

sluten angAende individuell fortids-

pension. Gruppen pApekade att
pensionssokandenas egen uppfattning borde framgA tydligare
samt att beskrivningarna av s6kandenas arbetsmiljo liksom dven lAkarutlAtandena borde vara mera
detaljerade, vilket i sin tur forutsAtter
att de som avfattar utl6tanden borde utbildas.
Arbetspensionssystemet anser

det viktigt att kundbetjAningen

ut-

vecklas p6 ett mAngsidigt sAtt. Pensionsanstalterna har effektiverat sin

egen utbildningsverksamhet. Pe
hdsten inledde anstalterna en ny
form av regelbunden utdragsservice, som bestod iatt man tillde kunder som fyllde 30, 35, 40, 45, 50

eller 55 Ar sAnde ett personligt
pensionsutdrag. Denna service-

form kompletterar den automatiska

utdragsservice

som

Pensions-

skyddscentralen sedan lAnge erbjudit personer som inlett sitt forsta
arbetsforhAllande eller som avslutat
ett arbetsforhAllande.

Pensionsskyddscentralen ger

for sin del i mark uttryckta pen-

sionsberAkningar ocks5 ifrAga om

p6gAende

arbetsfdrhAllanden;

denna serviceform gAller pensionsutdrag At forsakrade i Aldern 30 -

63 Ar vilkas arbetsforh&llande eller

kommelse om socialtrygghet med

fortagarverksamhet har pAg6tt un-

Canada samt motwarande avtalsreglering med Quebec i kraft. PA
hosten undertecknades overenskommelser med Luxemburg och

der minst tvA kalender&r.

Grekland.
En av social- och hdlsovArdsministeriet tillsatt arbetsgrupp, dAr arbetsmarknadsorgan isationerna var
foretrddda, utredde erfaren heterna
av det f lexi bla pensionsAlderssystemet. Arbetsgruppen fAste speciellt
avseende vid de skriftliga handlingar som ligger till grund for be-

For att forbdttra kundbetjAningen uppdaterades och kompletterades Pensionsskyddscentralens register i frAga om pensionsuppgifter gAllande den offentliga

sektorn. Genom en effektiverad arbetsg ivarovervakn in g forsoker man
fA fram arbetsgivare som inte teck-

nat APl-fOrsdkring for sina

an-

stAllda.
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VERKSAMHET
DE ARBETSPE NSIoNSFORsAxnnoe gET.JANns
Pensionsskyddscentralen betjAnar de forsikrade genom att bistA med personlig rAdgivning
och att ta emot pensionsans6kningar. Dessutom overvakar
Pensionsskyddscentralen att
forsAkringsskyldig heten fullgors
samt ger utlAtanden, rekommendationer och beslut i enskilda forsAkrades pensionsdrenden.
Ans6kningsservicen
Till dem som nArmar sig 65 6rs Alder sdnder pensionsanstalterna en
forhandsifylld blankett for ansokan
om Alderspension. Med blanketten

foljer i regel en forhandsberdkning

av pensionsbeloppet. For

berAk-

ning av Alderspensionen formedla-

de Pensionsskyddscentralen i frAga om personer fodda 1.6.1923
31 .51924 till pensionsanshlterna ca
jdmte
14 300 registerutdrag
adresser som anskaffats fr6n befolkngsreg istercentralen.
Befol kn n gsreg istercentralen
oversAnder varje' vecka till Penn

i

ralen 34 500 meddelanden om primArtiden jAmte registeruppgifter for
berdkning av pensionen.

Pensionsansokningar

Till

Pensionsskyddscentralen inkom under Aret knappt 47 000
pensionsans6kningar som tagits

sionsanstalterna 257 OOO anmAlningar till registret.

ansdkningarna jAmte nddiga registeruppgifter till de beslutsfattande
pensionsanstalterna.

lidpension.

gifter. Samtidigt foljer man med an-

i

form6nstagarna om deras rdtt till familjepension. lnformation om d6dsfall formedlas vid behov ocks6 till

Arbetstagarnas

Grupplivforsdk-

Registreringen
av pensroner
och ansokningar

ringspool.

Folkpensionsanstalten sdnder

meddelande till Pensionsskyddscentralen om nAr primArtiden for
dagpenning enligt sjukfdrsdkringslagen upphdr och PSC vidarebefordrar sedan dessa uppgifter till
pensionsanstalterna. Under Aret
formedlade Pensionsskyddscent4

PSC:s pensionsregister sam-

stalterna. PSC vidarebefordrade

sionsanstalten, nformerar anstalten

terna for uppdatering av dessas
pensionsbestAnd och registerupp-

I

las uppgifter om samtliga beslut
som har gjgrts I arbetspensionsanstalterna. Ar 1988 lAmnade pen-

Folkpensionsanstaltens
lokalbyrAer, bankerna och postan-

sokningarna om familjepension;
om pension inte har sokts dA anmAlningen om dddsfallet nAr pen-

sionsskyddscentralen anmdlningar
om dodsfall. Dessa anmdlningar
vidarebefordras till pensionsanstal-

ten.

emot vid

Sammanlagt 31 000 lAkarutlAtanden for avgdrande av invalidpensionsansokningar samt andra tilllAggsutredningar formedlades via
PSC till pensionsanstalterna.
Under 6ret tict< PSC av pensionsanstalterna meddelande om
45 500 pensionsansokningar som
anstalterna sjAlva tagit emot. I siffran ing6r bAde nya pensionsfall
och ansokningar om fortsatt inva-

i

deltidspensionsansdkningar. JAmfort med Ar 1987 har antalet arbetsloshetspensionsansokningar sjunkit med ca 3 000 och antalet deltidspensionsansdkningar med hAlf-

Ar 1988

lAmnades inom arbetspensionssystemet 30 000 nya invalidpensionsansdkningar, 8 700 ansdkningar om individuell fortidspension, 5 500 arbetsloshetspensionsansokningar; 13 800 familje-

pensionsansokningar; 15 500 aL
derspensionsansokningar och 77

Forhandsanmdlnings-

och forhandlingsfofrarandet
betrdffande invalid pensioner
For undvikande av skiljaktiga pen-

sionsavg6randen informerar arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten varandra innan
pensionsbeslut ges. Om avgdrandena gAr isar skall pensionsanstalterna forhandla sinsemellan. Under
Aret formedlade PSC till pensionsanstalterna 57 000 forhandsanmdlningar jAmte war som gAllde inva-

lidpensioner och individuella fortidspensioner Ca 3 800 fall blev
foremAl for forhandling, varav antalet skiljaKiga avgoranden stannade
vid ca 150 fall.
Pe nsion sutd rag

sservice n

De forsdkrade fAr pensionsutdrag
antingen pA egen begAran eller pA
initiativ av Pensionsskyddscentralen. Utan begAran sdnds utdrag till

nya

arbetspensionsforsdkrade

att 9 700 arbetsforhAllanden blev

samt till dem som har avslutat ett
APL-arbetsforhAllande. Under Aret

gav

foremAl for utredning.

Pensionsskyddscentralen

sammanlagt 321 000 pensionsutdrag, varav 107 000 pA de forsdkrades begAran. PA uppdrag av
LEL Arbetspensionskassan gavs
2 300 utdrag och pA uppdrag av
Pensionskassan for utovande
konstnArer 23 000 utdrag.
Pensionsutdraget reviderades
under Aret att omfatta en f6rhandsberdkning av pensionsbeloppet uttryckt i mark. For denna ber6kning
behover Pensionsskyddscentralen
utover sina egna registeruppgifter
dessutom tillAggsuppgifter av pensionsanstalterna. I praktiken Ar det
inte mojligt att At alla forsAkrade ge
en pensionsberdkning uttryckt
i

mark.

Den Ar 1987 i experimentsyfte
provade utdragsservicen, som bestod i att pensionsanstalterna forsAg sina APl-forsAkrade med Pensionsutdrag, genomfordes under
berdttelseAret i sA gott som full ska-

la:

pensionsforsAkringsbolagen,
LEL Arbetspensionskassan och
Lantbruksforetagarnas pensions-

anstalt sAnde dA personliga Pensionsutdrag At sammanlagt 80 000
forsAkrade som fyllt 30, 35, 40, 45,
50 och 55 Ar For 70 000 av dessa
utdrag gav Pensionsskyddscentralen basuppgifter ur sitt register och
for 10 000 forsAkrade stod PSC for
fardigt formulerade utdrag.
tt/ed hjAlp av utdragsservicen
kan de forsdkrade kontrollera att
uppgifterna i PSC:s register Ar korrekta. Under Aret gjordes anmarkningar av 7 600 personef vilket Ar
ca VA procent av alla som f&tt ett
utdrag. AnmArkningarna ledde till

Registrerade
till69gsformaner

Pa Pensionsskyddscentralen ankommer att regtstrera tillAggsformAner ienlighet med 11 S APL. Under

Registren

I arbetspensionssystemets centralregister samlar Pensionsskyddscentralen individuellt for varje arbetstagare och foretagare

u

ppg ifter

om pensionens tillvdxt och om

pensionsavg6randen. Ar 1988
mottog och registrerade Pensions-

skyddscentralen nAstan Atta mitloner anmalningar.

Kommunala pensionsanstalten
och statskontoret anmAlde till Pensionsskyddscentralens register de
uppgifter om ca tre miljoner anstill-

ningsforh&llanden som ingick i
forstnAmnda tvA anstalters egna
kompletterade register. Denna pre

cisering effektiverar

handldtgg-

Aret behandlades 1 200 anmAlningar om registrering av tillAggsskydd Storsta delen av dessa 96llde Andringar i tidigare tillAggsformAnsarrangemang. I pensionsanordningar omfattande minimiskyddet registrerades 273 nya tillAggsformAnsarrangemang.

Kundr6dgivningen

Pensionsskyddscentralen ger
kundbetjAning per brev, i telefon
samt individuellt i sin kundexpedition. Under Aret har 16 000 brev
besvarats samt 3 700 kunder betjAnats iexpeditionen och 32 000 Per

ningen av pensionsansokningar

telefon.

Pensionsanstalterna gjorde 1,6
miljoner uppgiftsforfr5gningar hos
Pensionsskyddscentralen. Sam-

vid

manlagt 210 000 forfr5gningar gAllande arbetsfdrhAllanden gjordes

via dataterminal och

besvarades

dArmed direkt. Under &ret begArdes inalles 1,4 miljoner registerutdrag. I slutet av Aret togs linjeoverf6ring i bruk vid formedlingen av utdragsuppgifter mellan pensionsanstalterna och Pensionsskydds-

Allt storre avseende har fdsts
kundernas helhetssituation,

Kundexpeditionens beredskap forbdttrades genom omfattande utbildning, dAr speciell vikt fdstes vid

andra

socialforsAknngsformAners

och beskattningens inverkan pA arbetspensionerna.

Tilldmpningsavgdranden
och utldtanden till
forsAkringsdomstolen

centralen.

Pensionsskyddscentralen upprdtth6ller Aven register over APLpensionsanordningarna. Detta register innehAller uppgifter om de
arbetsgivare som tecknat APLJoTsdkring. Vid utgAngen av"1988 omfattade registret 103 000 gAllande
A P L- pen sio

nsanord

n i n g ar.

Under Sret gavs sammanlagt 388
tilldmpningsavgoranden och utlA-

tanden. Dessa gAllde framfor allt
grAnsdragningen mellan arbetsfor-

h5llanden och foretagarverksamhet samt mellan APL och KAPL.
Besliimmandet av pensionsskYddet for frilansarbetstagare har ock5

sA varit en Aterkommande fr&,ga.
Till pensionsnamnden och forsAkringsdomstolen gavs 132 bemotanden i tilldmpningsArenden.
Forsdkringsdomstolen inbegAr
av Pensionsskyddscentralen utlAtanden idrenden som gAller sokande av Sndring. Under Aret gav PSC
1 645 utlAtanden till forsdkringsdomstolen; av dessa gbllde 223
undanrojande av beslut.
Konsultativa kommissionen for
invaliditetsdrenden, som verkar
anslutning till Pensionsskyddscentralen, gav 27 rekommendationer till
i

avgorande.

APL-, F6PL- och KoPLovervakningen
Arbetsgivarna Ar enligt lag skyldiga

att uppta APl{orsdkring for

sina

foretagarna skall sjdlva
teckna FoPl-fdrsakring. De arbetsanstAllda

-

givare som forsummat sin forsAkringsskyldighet har i regel tecknat
APl{orsAkring efter sArskild uppmaning. I annat fall har Pensionsskyddscentralen varit tvungen att
pA arbetsgivarens vdgnar uppta
fors€rkring i nAgon av PSC utsedd
pensionsanstalt; detta har under
verksamhetsAret skett i 199 fall, varvid sammanlagt 2 25'1 919 mark
har Alagts till indrivning i forhojda
forsdkringspremier.

Om arbetsgivaren upptar APLforsdkringen for sent kan PSC Alagga honom att betala fdrhojd forsAkringspremie. Under 6ret Alades
538 arbetsgivare att betala sammanlagt 669 060 mark.

Under Aret inspekterade Pensionsskyddscentralen 338 APL-arbetsgivare. lnalles'1'10 inspektioner
samrAd med de pensionsanstalter, hos vilka de berdrda

gjordes

i

arbetsgivarna hade upptagit APLforsAkring. Antalet KoPL-inspektioner uppgick till 130.
Under verksamhetsAret utreddes 2 935 foretagares forsdkringsskyldighet. Efter uppmaning tecknade 928 f6retagare forsAkring och

for 305 foretagare upptog

Pensionsskyddscentralen forsAkri n g.

Sammanlagl 2 732 personer ans6kte under Aret befrielse frAn forsikringsskyldigheten enligt FoPL.
Beslut gavs i 2 644 ansbkningar,
varvid befrielse beviljades i 2 040
fall. lnalles 193 foretagare beviljades pA ansol<an Aterintrdde i pensionsforsdkringen.

Overenskommelserna
om social trygghet
Finland har ingAtt Atta overenskommelser om socialtrygghet. I borjan
av 61 1988 trAdde overenskommelser med Canada och dess provins

Quebec i kraft.
Vid verkstAlligheten av overenskommelserna fungerar Pensionsskyddscentralen som kontaktorgan
i Arenden som gdller arbetspensioneringen. Under Aret inkom frAn
pensionsanstalter

i konventionsldn-

derna forfrAgningar samt begdran
om utredning i3 680 fall. Hdr hemma har arbetspensionsanstalterna
begArt utredningar i drygt 2 000
fall. Ndrr overenskommelsen med
Canada trddde i kraft sokte 150 dar
bosatta finlAndare pension for anstAllningar som de nAgon gAng itiden haft i Finland.
SAval de finldrndska foretag
som inlett verksamhet utomlands
som deras anstAllda Ar intresserade av frAgor gAllande forsAkringsskyldigheten och pensionsskyddet

i

samband med forvAntsarbete
utanfor Finlands grdnser Under
Aret har 4 500 personer per telefon

bett om rAd i utlAndska pensionsarenden. Dessutom har nAstan
600 kunder antingen per brev eller vid personligt besok hos PSC
informerats om dessa fragor
1

Enligt

socialtrygghetsoverens-

kommelserna skall sysselsAttningslandet ombesorja de anstAlldas socialskydd. Den som fAr kortvarig arbetskommendering till ett annat
konventionsland kvarstAr dock in-

om

hemlandets socialforsdkring.

For dessa utsAnda arbetstagare ut-

fdrdade Pensionsskyddscentralen
under aret 565 intyg over finlAndsk
socialforsAkri ngsti h6rig het.
II
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CENTRALORGAN

I egenskap av centralorgan f6r
arbetspensionssystemet utreder
Pensionsskyddscentralen de
andelar av pensionerna som
pensionsanstalterna gemensamt skall bekosta, uppratth&ller
central reg ister over arbetsfdrh6llanden, foretagarperioder och
pensionsanordningar, inspekterar pensionsstiftelser och -kassor samt ger pensionsanstalterna anvisningar och rekommendationer om lagarnas tilldmPning.
Pensionernas ansvarsf6rdeln ng
i

Pensionsskyddscentralen utredde

APL-, KAPL.OCH KOPL-PENSIONER SOIV AR 1987
B E KOSTADES G E tV E NSAIVT

Ar 19BB pensionsanstalternas

ansvarsandelar for de under Ar 1987
utbetalade pensionerna. Vid denna
ansvarsfordelning faststdlls fdr varje

TillAggspensioner

383 tvmk

i

pensionsanstalt dess andel de
pensionsutgifter som bekostas gemensamt. APL-, KAPL- och KoPLpensionsanstalterna svarar gemensamt for bl.a. de kostnader som beror pA att pensionsskyddet dr indexbundet. For de kostnader som

hAnfor sig

till

FoPL-pensionerna
svarar FoPL-pensionsanstalterna
gemensamt. For LFoPL-pensionerna svarar Lantbruksforetagarnas
pensionsanstalt.
Arbetspensionen utbetalas i sin
helhet av en enda pensionsanstalt
Aven i de fall, dA pensionen baserar sig pA flera arbetsforhAllanden
som har forsAkrats hos olika pensionsanstalter I samband med ansvarsfordelningen formedlas till den

Alderspensioner
4 762 Mmk
lnvalidpensioner
1478 Mmk
Deltidspensioner
1 tr/mk

Arbetsl6shetspensioner
1 572 tvmk

betalande pensionsanstalten de
belopp, som de olika pensionsanstalterna skall svara for.

Ar 1987 utbetalades i APL-,
KAPL- och KoPl-pensioner sammanlagt 12 268 miljoner mark, varav 76,1 procent eller 9 338 miljoner mark bekostades av pensionsanstalterna gemensamt. Denna
post fdrdelade sig mellan de olika
pensionsslagen sA, att 51,0 procent
utbetalades i Alderspensioner; 15,8
procent i invalidpensioner och individuella fortidspensioner 16,9 procent i arbetsloshetspensioner, 12,2

I

procent i familjepensioner och 4,1
procent i tillAggspensioner I deltidspensioner
bekos- som ocksA
tades gemensamt
utbetalades
1,4 miljoner mark. Sammanlagt 58 pensionsanstalter hade i s6dana pensioner
som bekostas gemensamt utbetalat mindre An deras ansvarsandelar
hade forutsatt. Skillnaden, 1275
miljoner mark, indrerrs hos dessa
pensionsanstalter och betalades ut
till de 44 pensionsanstalter som
pensioner hade utbetalat mera an
deras ansvarsandelar forutsatte.
I samband med ansvarsfordelningen betalades till pensionsanstalterna dven deras andelar i den
av Centralkassan for arbetsloshetskassorna erlagda forsdkringspremie, som utgor tAckning for de utgifter som orsal<as av att arbetsloshetsperioder beaktas i pensionerna. Forsdkringspremien Ar 1987
var 427 miljoner mark.
I FoPL-pensioner utbetalade
pensionsanstalterna Ar 1987 sammanlagt'1 201 miljoner mark, varav
staten deltog med 310 miljoner
i

mark.

Pensionsskyddscentralen

Under Ar 1988 erlades genom
Pensionsskyddscentralens formedling dven forskotten for samma Ars

anwarsfordelning. Samtidigt for-

till. I den ena databanken

medlade PSC till pensionsanstalterna252 miljoner mark istatsandelsforskott for FdPl-pensionerna samt
'192 miljoner mark
i statligt ersdttningsfdrskott for frontveteranernas
fortidspensioner

dels beslut som fattats av besvdrsinstanserna och av Pensionsskyddscentralen och dels olika utredningar; utlAtanden och stAllningstaganden. Den andra databanken innehAller sammandrag av
alla efter Ar 1977 publicerade PSCcirkulAr. I slutet av '1988 beslots det
att dessa tvA databaser skall over-

Tillampn ingsanvisn ingar
Till pensionsanstalterna sAndes un-

der Aret 47 cikuldr. CirkulAren indelades enligt ett nytt system i tre serier beroende pA sitt innehAll. Meningen Ar att mottagarna skall fA de
cirkulAr som de bAst behover i sitt

arbete; samtidigt kunde cirkulArupplagorna minskas.
A-serien, som inneh6ller alla regeri n gspropositioner och stadfdsta

forfattningar gAllande arbetspensionerna, sdnds till pensionsanstalterna for kAnnedom. I A-serien ingAr ocksi anvisningar om tillAmpningen av arbetspensionslagarna

och

formedlade till staten den summa
pA 3a miljoner mark, vilken utgjorde skillnaden mellan det At pen-

na.

sionsanstalterna betalade forskottet
och statens slqtliga andelfor FoPLpensionerna. Ar 1987 utbetalades i
LFoPl-pensioner 1523 miljoner
mark, varav statens andel var
1 266 miljoner mark.
For bekostandet av fortidspensionerna for frontveteraner fAr pen-

sionsanstalterna ersdttning av staten genom Pensionsskyddscentralens formedling. Ar 1987 uppgick
denna post till 249 miljoner mark.
Till pensionsanstalterna formedlade
PSC den summa pA 0,2 miljoner

mark, vilken utgjorde skillnaden
mellan forskottet och statens slutliga andelfor dessa pensioner.
10

Pensionsskyddscentralen upprdtthAller tvA databanker som ocksA pensionsanstalterna har tillgAng

socialtrygghetskonventioner-

infors

foras till MINTTU-qTstemet i Statens
datamaskincentral. Overforingen,
som sker i borjan av Ar 1989, gdr
databankerna tillgAngliga for en
storre anvdndarkrets.

Overvakningen vid
pensionskassor och
-stiftelser

Lagstadgad pensionsforsdkringsverksamhet bedrivs av 77 pensionsstiftelser och '12 pensionskassor. Under Aret inledde en stiftelse
och upphorde sju stiftelser med sin
verksamhet.
Pensionsstiftelsernas och -kas-

i A-se-

sornas verksamhet omfattar ca
240000 personef varav ca 5 000

vid

Ar foretagare. Siffrorna omfattar inte

overgAng frAn ett pensionssystem

Pensionskassan
utovande
konstnArer; som ocKA Ar understalld Pensionsskyddscentralens

Arets viktigaste cirkulAr

rien gallde pensionsskyddet

till ett annat; hur fordndringarna i
foretagsverksamhet inverkar pA

for

APL-arbetsforh6llandets kontinuitet;
utbetalning av pension till annan dn
pensionstagaren sjdlv; de med anledning av personregisterlagen fornyade anvisningarna om ldmnande av uppgifter frAn arbetspensionssystemet; dverenskommelser-

tillsyn.

na om social trygghet mellan Finland och Canada samt Finland och

fel och brister, skott utfdrdandet av
pensionsbeslut samt ovriga uppgif-

Quebec.

ter klanderfritt. Sedan borjan av
Aret har pensionsanstalterna fAtt

B-serien innehAller cirkulAr angAende forsdkringstekniken och Cserien cirkulAr om datatrafiken mellan pensionsanstalterna.

Ol€d

uppmArksamhet har

fdsts vid utbildningen av och rAdgivningen At personalen vid stiftelserna och kassorna. Overvakningen har visat att dessa pensionsan-

stalte[ med undantag av enstaka

skriftliga overvakningsberdttelser.

KREDITFOnSRTNINGEN

Pensionsskyddscentralens kreditforsAkring kan foretagen anvdnda som sdrkerhet for sina l&n
hos arbetspensionsanstalterna.
Dessutom anvdnds kred itfdrsdkringen till att trygga pensionsstiftelsernas och -kassornas totala
pensionsansvar.
KreditforsAkringens skadekostnad
var Ar 19BB pA en i proportion lAgre

Forsakringsbest&ndet

nivA An under

Vid 6rets slut ansvarade kreditforsAkringen lbr 23,5 miljarder mark.
ForsAkringsbest5ndet okade fran
foregAende Ar med 3,9 miljarder

de

nArmast fore-

gAende Aren. Detta var nArmast en
foljd av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen. Fornyandet av
kreditforsAkringstariffen Ar 1987 har

mark eller 19,7 Procent. Den del av
vilken
forsAkringsbestAndet,
motsaav
i
form
tdckning inte finns
kerhet som overlAtits trll Pensionsskyddscentralen, var 8,5 miljarder
mirk vid utgAngen av &r 1988. Be-

for

likasA haft positiv effekt; genom
den nya tariffen kan kreditforsAkringspremierna battre An forut motsvara riskerna. Den nya tariffen gor
det ocks6 mojligt att bevilja nyetab-

loppet okade fiAn foregAende Ar
rned 11,5 procent. Under Aret inkom 70'1 nya kreditforsAkringsansokningar; Aret innan var motsva-

lerade foretag kreditforsAkrtng, trots
att de sifferuppgifter som behovs
for normaltariffering Annu inte finns
tillgAngliga. Under Aret beviljades
inalles 23 dylika forsAkringar, av vilka en har lett till ersdttning.
Eftersom pensionsanstalternas
lAn inte har varit lika efterfrAgade
som tidigare, har okningen iforsAkringsbestAndet varit jAmforelsevis
moderat.

I slutet av Aret pAborjades
revidering

rande antal 634.

Huvuddelen av forsAkringsbe-

stAndet utgor sAkerhet for de l&n
pensionsanstalterna beviljat samt
f6r pensionsanstalternas ansvarsunderskott. Beloppet av dessa kre-

en

av

kreditforsAkringens
datasystem; i det inledande skedet
analyserades rutinerna och behoven. N/Alet Ar en tillrAckligt exakt
definiering av potentiella projekt, sA
att realrseringsbesluten kan goras
pA tillrackigt exakta ekonomiska
grunder.
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Forsdkringspremier
lntdkter av placeringsverksamheten
Ersdttningar
Okning i ersattntngsansvaret
Forvaltnings- och
driftskostnader
AnsvarsgAld vid
Arets slut

Antalet skadefall

ditforsdkringar var 16,1 mtljarder
mark. Pensionsstiftelsernas och
-kassornas realegendom utgjorde
sAkerhet for 7,4 miljarder mark. Av
kreditfOrsdkringsbestAndet har
1 574 miljoner mark AterforsAkrats
inhemska skadeforsAkringsbolag.
KreditforsAkringens Premieinkomst var 56,9 miljoner mark. Den
pA premieinkomsten och kreditf6r-
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ANDEL I PENSIONSSKYDDSCENTRALENS LANEBESTAND
ENLIGT NARINGSGREN AR 1988

Ovriga
n6ringsgrenar
44,4 Mmk

sdkringsansvaret berAknade ge-

nomsnittliga kreditforsdkringspremien dr 0,3 procent av kreditforsdkringsansvaret.
Antalet forsAkringar okade frAn
forra Aret med sju och var vid &rets
slut 8 348.

ErsAttningar
Under Aret intrafiade 45 skadefall;
Aret innan var antalet 63. I ersdttningar utbetalades 221 miljoner
mark. En del hdrav kan indrivas ur
motsdkerheter och av lSntagare.
Ersdttningsbeloppet har sjunkit nAgot lAmfort med de senaste Aren.
Den gynnsamma utvecklingen kan
delvis vara en foljd av den nya tariffen. Antalet skadefall i proportion till
antalet kunder har under de senaste tio Aren varierat mellan 0,5 och
2,2 procent. Ar 1988 var denna siffra 1,0 procent.
Placeringar

ANDEL I KREDITFONSAXNINCSBESTANDET ENLIGT
PENSIONSANSTALTSTYP AR 1 9BB
o/o

90
BO

70

60
50
40
30

Pensionsstiftelser
F6rsAkringsbolag

49,0
32,8

20

Pensionsskyddscentralens placeringsverksamhet hdrrdr nArmast
frAn kreditforsdkringsrOrelsen. PlaceringstillgAngarna var 4460 miljoner mark vid utg6ngen av 5r 1988.
PlaceringstillgAngarna fordelade
sig pA lln (149,7 mil.loner mark), aktier (33,3 miljoner mark), masskuldebrevslAn (223,2 miljoner mark)
och foretagscertifikat (39,8 miljoner
mark).

'10

Pensionskassor

16,4
1,8

Arbetspensionskassan

ANDEL I KREDITFORSAKRINGSBESTANDET ENLIGT
TOnSAXNINGSOBJEKT AR 1 988
o/o
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Direktionen for
ng

7i

sve rksam heten

kred itfo rsdrkr

i

DireKionen

for

60

kreditforsdkrings-

verksamheten har bl.a. till uppgift
att i specialfall besluta om kreditforsAkringspremiens storlek samt om
vdrdet av till PSC overlAten sAkerhet. Under Aret behandlade direk-

69 sAdana specialtarifferingsdrenden. Dessutom behandlade direktionen sex Placerings-

tionen

50

56,2

Aterl6ning

40
30
20

Pensionsstiftelsers och
-kassors realegendom
Placeringsl6n

25,5
14,4

10
Reservbrist

3,9

Arenden.
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UryECKLANDET
AV AR BETSPE NSIONSSKYDDET

Pensionsskyddscentralen deltar
utvecklandet av arbetsPensionsskyddet dels inom ramen
fdr olika samarbetsorgan och
dels genom att ge utl5tanden
och gora framstdrllningar Dirtill
Pensionsskyddscentralen
statistik, foretar undersokningar
och utredningar over arbetstagarnas och foretagarnas Pensionsskydd samt sammanstAller
uppgifter om pensionsskYddet

i

for

i

andra lAnder.

i

Kommitt6er

jepensionskommitt6n

november

antagligen skulle leda till en dkning

och arbetsgrupper

1987 sitt andra delbetAnkande.

beviljas
retroaktivt i yrkessjukdomsfall. Detta
okar i sin tur behovet att infora det
av Pensionsskyddscentralen tidigare foreslagna stadgandet, enligt vilket arbetspensionsanstalterna i vissa fall skulle fA regressrAtt betrdffan-

Ar 1988 verkade tio pA offentlig basis tillsatta arbetsgrupper kommitt6er och kommissioner som behandlade utvecklandet av pensionsskyddet. Storsta delen av
dessa organ hade tillsatts av socialoch hdlsovArdsm inisteriet.
I foljande organ medverkade
foretrAdare for Pensionsskyddscentralen i betydande omfattning:
pensionsAlderskommitt6n for den

Pensionsskyddscentralen konstaterade i sitt utlAtande att grundlinjerna i kommitt6ns losningar Ar Ast<Adliga och att det slutliga forslaget Ar i
stort sett genomforbart. PSC anser

att

familjepensionsskyddet borde

reformeras utgAende frAn de riktlin-

de sAdana ersattningar enligt militdrskadelagen, trafikforsdrkringsla-

tionerna tillsammans kommer overens om. Vidare betonade PSC vikten av att reformen behandlas som

gen och olycksfallsforsdkringslagen
som retroaktivt sammanfaller med

en helhet.

Pensionsskyddscentralen lAmnade till social- och hAlsov6rdsministeriet en framstdllning om att den
i APL stadgade tidpunkten for p5bdrjande av invalidpension borde
dndras i sAdana fall, dAr utbetalningen av sjukdagpenning upphor
till foljd av att i annan lag avsedd
Alderspension pAborjas.
Vidare f6reslog PSC for ministeriet att den iAPL avsedda kreditf6rsdkringen borde gA att anvanda
som sAkerhet ocksA for Kommunala pensionsanstaltens och Sjo-

jer som arbetsmarknadsorganisa-

arbets-

Den promemoria, som ar

gruppen for utredande av verkstalligheten och avgorandepraxis betrdffande individuell fortidspension,
arbetsgruppen for utredande av

betsgruppen for utredande av arbetspensionsskyddet under barnav&rdstid overlAmnat, ans6g Pensionsskyddscentralen innehAlla en
genomforbar modell. PSC framh6ll
dock att en precisering av detaljerna Ar nodvAndig innan man kan gA
vidare med reformen.
Social- och hAlsovArdsministeriet begdrde utlAtande av Pensionsskyddscentralen betrAffande Andring av 3 $ 2 mom. KI-APL. Enligt
PSC borde dndring inte goras idet
ta lagrum, i vilket pensionsskyddet
garanteras Aven om anstdllningsforhAllandet upphor lfall det nuvarande forfarandet Andras, borde
Arendet forberedas grundligt samt
foretrddare for de olika pensionssystemen i sA fall delta i bered-

offentliga forvaltningen,

lantbruksforetagarnas arbetsinkomst, pensionskommitt6n 1982
arbetsgruppen for utvecklande av
forhandsanmAlnings- och forhand-

lingsforfarandet, kommitt6n for
Andringssdkande inom pensionsskyddet, kommissionen for gransk-

ning av principen om sista pensionsanstalt inom forvArvspensionssystemet, pensionskommissionen for lantbruksforetagarnas
avtrAdelsesystem samt kommissionen for utredande av utkomstskyddet under p6gAende rehabilitering.

Utl6tanden och
framstdllningar
Av de p6gAende projeKen Ar totaloversynen av familjepensioneringen den mest betydande. Efter drygt
fyra Ars arbete overlAmnade famil-

av de ersattningar som

ningen.

I sitt utlAtande om den av arbetsgruppen for utredande av Yrkessjukdomar givna promemortan,
konstaterade Pensionsskyddscentralen att den foreslagna reformen

arbetspensionen.

manspensio nskassans ford

ri n

gar.

Forskning gAllande
arbetspensionsskyddet
Pensionsskyddscentralens styrelse
faststAllde ett nytt forskningsprogram for de nArmaste Aren. De
projekt som forutsattes i det forra
programmet, som var frAn Ar 1982,
har genomforts.

Vid uppgorandet av det nYa
programmet beaktades i sA hog
grad som mojligt sAval arbetsPen-
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olika instansers
arbetsmarknadsorganisationernas uppfattning om det aktuella
forskningsbehovet.
sionssystemets

som

september publicerades statistiken
over 1986 Ars uppgifter och i oktober statistiken over 1987 Ars uppgifter.

Forsta delen

Forskningspersonalen kommer

under den nArmaste tiden

att

frdmst Agna sig At frAgor gAllande
den fortida pensioneringen och fa-

miljepensioneringen. Forskningen
kring de utlAndska pensionssystemen kommer att vara koncentrerad
tillen jAmforelse av de nordiska systemen. Vidare kommer man att f6lja med allmAnhetens Asikter om
den sociala tryggheten. En effektivering av forskningen kring pensionssystemets ekonom iska aspek-

ter planeras likasA.
I borjan av Ar 1988 publicerade
Pensionsskyddscentralen tvA rap-

porter inom ramen for det omfattande forskningsprojektet gAllande
familjepensionerna. Den ena rapporten behandlade familjepensionerna i vArt foranderliga samhAlle;
den andra rapporten redovisades
for de efterlevandes forvarvsarbete
och hdlsotillsdnd. BAda rapporterna tilldrog sig stor uppmdrksamhet
i offentligheten. Analyseringen av
i

detta forskningsmaterial fortsdtter.

I

forskningsserien angAende
broschyrinformationen publicerades pA sommaren en utredning
om betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden dA allmdnheten
tilldgnar sig pensionsinformation.
stencilform publicerades aven en
utredning om forsknings- och statistikuppgifter gAllande foretagarnas pensionering.
Pensionsskyddscentralen foljer
kontinuerligt med pensionsskyddets utveckling utomlands. lnformation om betydande reformer
delges regelbundet andra instanser inom arbetspensionssystemet.
I

Statistik

och oversikter

arbetspen-

ringen.

Utvecklingen

av de

flexibla

gen
har man foljt med genom att varje
mAnad kora registerstatistik over de
pen

si o

nsAld ersarran g eman

nya fortida Alderspensionerna, individuella fortidspensionerna, deltidspensionerna samt ovriga pensionerna At personer iAldern 55
64
Ar. Dessutom har man mAnatligen

-

kort statistik over ansokningarna
och avgorandena betrdffande de
individuella fortidspensionerna.
Av uppfoljningsstatistikerna har
kvartalsvis gjorts sammanstAllning-

ar for distribution i storre

omfatt-

ning. I dessa sammanstdllningar
har dven ingAtt tidsserieuppgifter
rdknat frAn det pensionsAldersarrangemangen trdtt i kraft.

Statistiken over pensionstagarna i Finland for Ar 1986 utkom i maj
pA finska och i augusti pA svenska.
N/otsvarande statistik for Ar 1987 utkom i oktober och december Publikationerna for 5r 1986 blev fordrolda pA grund av Andringar som f6r-

tidspensionerna kravde.

Pensionsskyddscentralen har
samr6d med Statistikcentralen gjort
upp en ny regional statistik angAende arbetspensionsutgiften.
i

I
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av

sionssystemets shtistiska Arsbok
for Ar 1987 utkom ijuni. Publikationen innehAller uppgifter om den
privata sektorns pensioner Kvartals- och mAnadsstatistiker har publicerats enligt tidigare praxis.
Andra delen av den statistiska
Arsboken for Ar 1986 utkom i juni
och andra delen for Ar 1987 i december. Drolsmtlet med Arsboken
for Ar 1986 berodde pA att de nya
pensionslagarna medforde Andringar i statistikprogrammen. Del ll
inneh6ller uppgifter om arbetsforhAllanden inom den privata sektorn, om totalpensionerna samt om
finansieringen och kreditforsdk-

Centrala sifferuppgifter

och

kortsiktsprognoser inom pensionssystemen samt uppgifter om projekt for utvecklande av pensionsskyddet har utgivits i oversiktsform.

UTBILDNING OCH
INFORIVATION

I Pensionsskyddscentralens
uppgifter ingAr att utarbeta och
sprida enhetligt informationsmaterial om arbetspensionslagstiftningen och om f6rverkltgandet
av pensionsskyddet. I informations- och utbildningsverksamheten ingAr ocksA att uppratth6lla sakkunskapen hos Personalen inom den sociala sektorn,
handhavarna av pensionskassorna och -stiftelserna samt andra som pA arbetets vdrgnar
sysslar med pensionsdrenden.

Utbildning for
grupper med anknYtning
till arbetspensionssYstemet

Enligt overenskommelse mellan
Pensionsskyddscentralen och
Folkpensionsanstalten utbildades

drygt 200 av FolkPensionsanstaltens funktionArer vid sammanlagt
sju grund- och fortsattningskurser. I
olrka aktuella frAgor gavs dessutom
endagsutbildning &rt gruPPer PA

10-20

personer.

Enligt overenskommelse med
penninginrdttningarna arrangerades likasA pensionskurser. I kurserna, som pAgick 1-2 dagar, deltog
over tusen pensionsrAdgivare. PenninginrAttningarna ordnade dessutom sammankomster dAr kunderna fick rAd infor pensioneringen;
mest intresse vAckte fordelaktighetsjAmforelser och beskattningsfrAgor.

I samrAd med lAnsstyrelserna
ordnades endagsutbildning for socialskdtare och andra anstdllda inom den sociala sektorn.

ArbetskraftsbyrAerna var

for
forsta gAngen med pA utbildningsprogrammet; teman for kursen var
ersAttningarna i samband med arbetsldshet samt de forsAkrades to-

tala pensionsskydd i olika livssituationer
Samarbetet mellan svenskover-

sAttarna inom socialforsAkringen
har befAsts ytterligare. I det pA Pensionsskyddscentralens initiativ in-

ledda samarbetet deltar

ocks6

o-versAttarkolleger frAn Sverige.
Oversattarna behandlade pA sina
egna kursdagar bl.a. terminologi
gAllande pensioner till och frAn utlandet samt medicinska termer i socialforsdkringstexter. Oversdttarna

gjorde hArvid

sila

arbetsgivare

uppmArksamma pd behovet av en
finsk-svensk medicinsk ord lista,

Arbetspen sion ssyste mets
interna utbildning

I

arbetspensionssystemets interna

utbildning har deltagit anstAllda
frAn pensionsanstalterna samt andra som Ar verksamma inom socialskyddssektorn.
LagAndringar och tekniska
Andringar har gett anledning till nya
utbildningsbehov. For att forbAttra
betjAningen av de fdrsAkrade, som
kan tdnkas soka n&gon form av fortida pension, arrangerades kursdagar med betjAningen som huvudtema. Vid dessa dagar behandla-

des

arbetsloshetsdagpenningen,

avgAngsbidraget, sjukforsAkringens dagpenning, folkPensionen
och beskattningen av Pensioner
Speciella temadagar ordnades

ang6ende faststAllandet av APLpensionslon. Pensionskostnadernas utjAmningsfdrfarande har stAtt
pA programmet for bAde ansvarsfordelningskurser och temadagar.
Sdrskilda pensionsberAkningskurser har likasA anordnats. Arbets-

pensionsdagen samlade lAngt over
800 eller ett rekordantal deltagare.
Temadagens betydelse som forum
for senaste nytt pA arbetspensionsfronten och som trAffpunkt har okat
Ar for Ar. I foredragen behandlades
inforandet av flexibel pensionsAlder
inom den offentliga sektorn, barnens stAllning och kraven pA ett reviderat pensionsskYdd, finansteringen av pensioner sett ur nArings-

livets och lontagarnas sYnvinkel
samt den yrkesinriktade rehabiliteringens roll.

Vid

arbetsPensionsinformato-

rernas diskussionsdagar behandlades likasA pensionsAldersfrAgan
inom den offentliga sektorn; trycket
pA pensionsAldersgrAnserna samt
den offentliga debattens inverkan
pA detta tryck och pA sjAlva lagstiftningen. Dessutom diskuterades lokalradiostationernas mojlighet att
sprida information om arbetsPensionerna.
Arbetspen sio nssYste mets
grundkurser utgor fortfarande
stommen i den interna utbildning'1
en. Under Aret deltog inalles 800
personer pensionsanstaltsutbild-

i

ningen, dvs. 20 Procent mera dn
Sret innan.

Personalutbildningen i PSC
Utbildningen for Pensionsskyddscentralens personal fullfoljdes enligt
ett digert program. Hostens utbildning pAverkades framfor allt av den
17

forestAende

organisationsrefor-

men.

Vid kurser i situationsanpassat
ledarskap forbereddes PSC:s formAn pA att leda de anstAllda enligt
den forandrade situationen. Under
loppet av tre Ar har drygt 60 personer i ledande eller formansstAllning
deltagit i tvAstegsutbildning gAllan-

de

situationsanpassat ledarskap.
Samma dmne behandlades ocksA
vid en for hela personalen anordnad temadag.
I utbildningen for ledningen behandlades Pensionsskyddscentralens stAllning i relation till olika grupperingar som st6r huset nara samt
strategiskt ledarskap, lonepolitik, inskolning och genomforande av for-

Andringar

I utbildningen for kundbetjAningen behandlades frAgor kring
arbete under pensionstiden, avg6randen gAllande fortida pensioner,
folkpensionsformAner; sjukforsAk-

je vecka forbdttrades och aktiverades sprAkkunskaperna med tanke
p5 bAde kundbetjAning och utlAndska kontakter

Antalet utbildningsdagar

for

personalen uppgick till 2162, dvs.
ndstan sex dagar per anstAlld.

lnformation
systemets jubileumsAr; den s.k.
pensionsbAgen, gjordes en ny version. Alla stAllen som ger arbetspensionsservice Ar utmArkta med
den nya symbolen, som dessutom
anvdnds i skriftligt material av olika
slag. Pensionsskyddscentralen forsAg for sin del bankerna med denna symbol.
Undersokningar som gjorts
med anledning av jubileumsArets
kampanj visade att allmAnhetens
kunskaper om arbetspensionerna

och om

arbetspensionsservicen

har 6kat nAgot och att ocksA den
allmAnna uppfattningen orn servi-

samt pensionsformAner for lantbrukare. For femte gAngen anordnades isamr6d med Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt och LEL

cenivAn hade forbdttrats. En undersokning betrAffande det av tidningspressen publicerade arbets-

dersokningar.

En tredjedel av husets interna
utbildning anslot sig till datatekniken; undervisningen gdllde bl.a.
textbehandling och memo-kommunicering, kontakt- och stodpersonernas arbete samt prolektarbete och dataplanering.

Fore

organisationsreformen

preparerades formAnnen och deras nya grupper infor det komman-

de samarbetet. Vid kurser

i

kor-

respondens och sprAkvArd utvecklades textproduktionen och den
skriftliga kundbetjdningen. For enskilda avdelningar i huset anordnades kurser i svenska. I de spr&kgrupper som sammanstrAlade var-

formation sammanstAllde Pensionsskyddscentralen en tidningsbilaga om arbetspensionsskyddet.
Bilagan, som pA sjAlvstdndighetsdagen ingick i tidningen Aamulehti,
resulterade i ca 4 000 kundforfrAgningar
Pensionsskyddscentralen hade
egen avdelning pA missorna
Joensuu, Seinajoki, Jyvas[ylA och
Kemi samt i anslutning till Aldringsveckan i Helsingfors. I samband
med mtissorna forsAgs pressen
och radion med information om
pensionerna. I experiment$e erbjOd PSC pensionsutdrag och
kundrAdgivning vid dels en temadag for dldre som anordnades
Tammerfors och dels PlacerarmAssan i Esbo.
Tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna planerade
i

Av symbolen for arbetspensions-

ringens dagpenning, arbetsloshetsskyddet, beskattningsfrAgor

Arbetspensionskassan en temadag fdr kundbetjdningen. Amnen
for denna dag var bl.a. forbdttrat
sprAkbruk och kundbetjAningsun-

For att prova en ny form av in-

pensionsmaterialet visade,

texter

att de

Pensionsskyddscentralen

skickar ut bereds relativt stort ul
rymme i tidningarna. PSC:s texter
publiceras inte enbart som nyhetel
utan de tjdnar ocksA som underlag
for tidningarnas egna artiklar. DAremot visade en tAvling, ddr tidningslAsarna skulle identifiera olika
logotyper, att Pensionsskyddscentralens logo Ar rdtt okAnd bland finlAndarna.
Pensionsskyddscentralens bro-

schyrer utkom i uppdaterade versioner. Den nArmast for internationellt bruk gjorda presentationen av
det finlAndska arbetspensionsq/stemet omarbetades och komPletterades med ett arsnitt om den offentliga sektorns pensionssystem.
Broschyren har utkommit pA engelska, franska, ryska, svenska och

i

Pensionsskyddscentralen en avdelning i "lnfohuset" i tt/ini-Finland, Etseri. PA avdelningen presenterades
med hjAlp av en mikrodator vad
speciellt i
samhAllet kan erbjuda
frAga om pensioner och annan soi olika lir,ssituationer.
cial trygghet
Avdelningen blev en av de poPulAraste i Mini-Finland.
Tidskriften TyoelAke utkom med

-

-

fem nummer och Arbetspension
med tvA nummer. I Arets nummer
ingick en okad andel statistiskt material samt artiklar av experter utanfor sjAlva arbetspensionsq/stemet.
FinlAndska och utlAndska forsdkringsbolag, foretrAdare for Ambetwerk och organisatione[ redaktorer och studerande har mottagits
pA studiebesok i PensionsskYddscentralen. Bland de gymnasieelever frAn huvudstadsregionen som
skulle bekanta sig med arbetslivet

valde n&gra grupper Pensionsskyddscentralen som m6l for sin
exkursion.

Vska.
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INTERNATIONELLT
SATVARBETE
Overenskommelserna

om

social

trygghet mellan Finland och Canada och Finland och Quebec trdrdde
i kraft. Overenskommelserna med

Luxemburg och Grekland undertecknades. Forhandlingar inleddes
med NederlAnderna och Portugal.
I Sverige arrangerades ett informationsmote for finlAndska forsdkrade;
tema for motet var f6rm6nerna enligt den nordiska konventionen om
socialtrygghet. Vissa problem som
framkommit verkstAlligheten av
6verenskommelsen mellan Finland

i

och Forbundsrepubliken
lOstes

Tyskland

vid besok hos de tyska pen-

sionsanstalterna.

Det nordiska ATP-motet anord-

nades i Finland och socialforsdkringskursen i Norge. Pensionsskyddscentralen deltog dessutom
nordiska socialforsdkringsmotet i
Stockholm. SistnAmnda m6te ar-

i

rangeras vart fjdrde Ar Vid Arets
mote behandlades bl.a. de i Finland och Sverige aKuella familjepensionsreformerna.
De av familjepensionerna forutsatta reformerna behandlades ocksA vid internationella forbundet for
social trygghet, ISSA:s, forskarkonferens i Osterrike. En del av ISSA:s
permanenta tekniska kommitt6er
holl sina stadgeenliga moten i Helsingfors. Helsingfors arrangerades ocksA aktuariernas internatio-

I

nella kongress, som

samlade
300 deltagare frAn femtio lAnder
For aktuarierna presenterade Pensionsskyddscentralen det finlAndska arbetspensionssystemet i mAnga olika sammanhang. I N/adrid arrangerades ett mote ang6ende arbetslagstiftningen; PSC bidrog hAr
med ett foredrag om de lagstadgade och frivilliga pensionerna i Finland. lnternationella rAdet for social
trygghet, ICSW samlades till konferens i Berlin.
lnformation om arbetspensionerna och om den sociala tryggheten i vArt land har under Aret formedlats till pensionsanstalter och
organisationer utomlands. Pensionsskyddscentralen besoktes under Aret av bl.a. en norsk och en
dansk stipendiat fr6n de nordiska
fors6kringsorganisationerna samt
av en foretrddare for Norges forsdk1

ringsforening.
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ORGANISATION

OCH PERSONAL

Organisationen

I slutet av Aret fattades beslut om

den omfattande organisationsreform, som trAdde i kraft vid Srsskit
tet. Syftet med reformen Ar att effektivera kundservicefunktionerna och
att gora organisationsstrukturen ldttare.

Den storsta fordndringen gAllde
anordnandet av rAdgivnings- och
overvakningsuppgifterna i anslutning till kundbetjAningen. I detta
syfte grundades en ny avdelning,
rAdgivnings- och overvakningsavdelningen. Till denna avdelning,
som blev husets storsta, flyttade
sammanlagt 85 personer frAn juridiska avdelningen och forsAkringstekniska avdelningen. Avdelningen
Ar indelad i sju sektioner, i vilka ett
och samma kundArende skots frAn
bdrjan till slut. HArigenom undviker
man att Arendena flyttas over frAn
en handlAggare till en annan; sam-

tidigt blir den totala

Vissa enheter som hade stAtt
utanfor avdelningsindelningen omvandlades till avdelningar eller
kombinerades med andra avdelningar SAlunda omvandlades personalenheten till en personalavdelning, datatekniska enheten till en

dataforvaltningsavdelning och statistikenheten till en statistikavdelning.
Pen sion sanstalts

datahante

ri n

g

smetode r na.

I slutet av Aret anvandes i Pensionsskyddscentralen 80 personliga mikrodatorel av vilka storsta delen var anslutna till ett lokalt ndt. NErten Ar kopplade till Tietokonepalve-

[/ed hjAlp av ett
kommunikationsprogram Ar det
dArmed mojligt att via mikrodatorerna och terminalerna stA i kontakt
med en stor del av terminalanvanlus centralenhet.

darna inom

arbetspenstonssys-

temet.

Personalen

handlAgg-

ningsprocessen kortare och betj6ningen mera kundvdnlig.

utb ld n n g
i

utvecklades i ett flertal samarbetsgruppel vilka koordinerades av dataforvaltningsavdelningen. lnom ramen for ett definieringsprojekt inleddes en genomg6ng av den datahanteringsmiljo som skoter registreringen av arbetsforhAllandeuppgifter; syftet med projektet Ar att tillmotesgA nuvarande och kommande behov med hjAlp av de nyaste

i

en

kombinerades med juridiska avdelningen, vars byrAindelning slopades. Likas6 slopades forsikrings-

tekniska avdelningens byrAindelning. Placeringsbyr6n slopades
och dess tidigare uppgifter fordela-

des mellan kreditforsAkringsavdelningen och ekonomiavdelningen
(tidig. administrations- och ekonomiavdelningen).

Dataforvaltningen
Pensionsskyddscentralens databe-

handlingstillAmpningar skots i huvudsak av Oy Tietokonepalvelu Ab.
Tilldmpningarna och utrustningen

Personalnumer6ren fortsatte att
minska under Arets lopp. Vid Arets

slut hade Pensionsskyddscentralen 371 anstdllda, vilket dr en
minskning pA 15 personer. Omsdttningen var 6,6 procent mot 6,4 procent &ret innan. Till nya uppgifter inom huset overgick 20 persone;
dvs. 5,4 procent av personalen; forra Aret var motsvarande siffra 5,9
procent.

Ldnerna och arvodena At representantskapet, styrelsen och
verkstAllande direktoren uppgick till
inalles 823 422,36 mark samt de
ovriga ldnerna och arvodena till inalles 44 738 687,36 mark.
I slutet av verksamhetsAret f6rberedde man sig pA den forestAende organisationsreformen. Vid valet
av nya formAn anvdndes testning.
och med att personalens genomsnittsAlder stiger och arbetserfarenhet okar Ar det viktigt att arbetsuppgifterna kan fornyas och erbjuda
nya utmaningar. De anstAlldas medelAlder var 39 5r Over hAlften eller
65 procent av personalen har tjAnat huset i mera An tio Ar
I
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS

\brks[illande
diret<t6r
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ORGAN ISATION

PE

NSIONSSKYDDSCE NTRALE NS PERSONALSTYRKA
I SLUTET AV AREN 1976-1988
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RESULTATRAKNING
FOR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN

1 .1

lntdkter av verksamheten
Kostnadsandelar frAn

+
+

pensionsanstalterna

Gottgorelse p.g.a.
forsummelser
Pensionsanordningskostnader enl. 15 S APL

+

F6rvaltn n gskostnader
Loner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga forvaltn. kostnader

-31

.1

2.1

1.1-31 .12.1987

988

+
+

95 002 799,29

1433807,48
3 043 854,93
93 392 751,84

+

89 797 452,35
1 809 312,45
1 881 769,65

89724995,15

i

35 742 256,75
11 071 797,23
42 580 719,39

Avskrivninoar for
anlagg ninIstillg&ngar

89 394 773,37

33 181 100,60
I734 796,63
41 728 611,21

4 442240,29

84

M4

508,44

3 983 675,11

Ovriga intdkter och kostnader
HyresintAkter
R&nteintdkter

Pensionsnimnden
Ovriga kostnader

+
+

+

8 400 142,20
1 955 938,80

1

6177 125,23
300,00

+

Riintekostnader
RAkenskapsperiodens
resultat

24

4 178 655,77
3 734 393,95

t

0

7 234 484,00
1 502 554,61
6 298 496,68
s08 80+

2 434 033,13
3 530 844,73
0

RESU LTATRAKN ING FOR PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
KR E D lrFO RSAXN I N G SVE R KSAM H ET

1.1-31 .12.1987

1.1-31.12.1988

F6rsAkri

ng

sprem

iei n

+

komst

Kreditforluster pfl
premiefordringar
+ 52 872160,99
630 200 75

lntAkter

Kostnader

+

+

52241960,24

F0rdndring i forsdkringspremieansvaret

+
27 069 827,34

anwaret

61 469 971

+

99 052 258,41

88 539 798

+

74

79 019 869,92

52 966 606,05

+

18779326,50

20 A32 388,49

i

Forsdkringspremieinkomsten
ForAndringen i forsAkringspremieansvaret

Fordndringen i ersAttningsanwaret

Egen andel i forsakringsrorelsebidraget
Fl6relsekostnader
L6ner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga r6relsekostnader

Driftsbidrag
Avskrivninoar for
anlAggninIstillgAngar
Rorelseoverskott

5 858 064,05

6 962 478,30

538 155,00

825 619,00
6 451 443,05

55 224,00

+

7 869 251,30

81 154,00

+

12327 883,45
4 66'1 337,78
1 385 397,05

5 030 296,74
1 556 552,90
2047 769,13

8 634 618,77

+

3 693 264,68

+

3 320 064,68

+
+

+

0

3 635 610,57

2163 762,57
1 471 848,0A

1 634 913.00

Direkta skatter

3 957 010,57

321 4AO

1 685 151 ,68

Kred itforlustreserveri ng

12 163 137,'19

I 206 126.62

2 159 39'1 .79

373 200,00

Andringar i reserveringarna

RAkenskapsperiodens

46763953,76

26 053 263,87

40

Forsdkringsrdrelsebid rag

resultat

+

1 110 788,00

107 319125,24

gskostnade r

Utbetalda ersdttn ingar
F6rdndring i ersdttnings-

AterforsAkrarnas andel

48768211,56
2004 257 80

1 746 404 00

FdrsAkri n gsrorelsens inthkter

53 418 085,65
18 993,00

87 325,00

Placeringsverksamhet

E rsdrttn i n

+

56 910 894,00

+

0

BALANSRAKNING

AKTIVA

Fi

988

31.12.'1987

39 265 840,95

36 075 876,73

31 .12.1

nansieringsti llgSn gar
Kassa och bank-

tillgodohavanden
Av Aterforsekringsrorelsen

foranledda fordringar
F6rsdkringspremie-

anwaret
Ersdttningsanwaret
Gottgorelseford ri ngar
liansitoriska fordringar
Forsdkringspremier

Rintor
Ovriga transitoriska
fordringar
0vriga finansieringstillg&ngar

2929 032,00
292 903,00

3 467 187,00
3 221 935,00
14 513 581,94

3 582 145,50
21 861 497,36

2106 273,47

348 127,00

3 815 314,00
15 763 507,85

3 162 239,50
14

27 549 916,33
476 311,00
85 027 585,22

'1

ffi1

445,25

840 018,92

19 633 703,67

500 000,00

75788 402,25

PlaceringstillgAngar
Sku ldebrevsford

ri n

gar

149 731 951,02

MasskuldebrevslAn

262978134,95

Aktier

33 290 539 41
446 000 625,38

Anlagg n ingstil lgAngar
Aktier och andelar
Fastighetsaktier
Fastigheter
lfastigheten pAg&ende
arbeten
lnventarier

Ovriga anldggningstillg6ngar

314 340,00

2840 A72,44
33 883 421,A0

317 840,00
2 U0 072,44
35 003 333,00

6 332 806,66
192 900,00
563 538,10

211 000,00
5 543 617,59
192 900,00
44109 763,03

574 591 748,70

EQ4rc991,51

6

26

213 011 905,39
155 311 704,49
14 518 566,3s
382 842176,23

BILAGOR TILL BOKSLUTET

SPECI

FI

KATION AV PLACERI NGSVERKSAIV

H

ETEN
19BB

1987

RAntor

47 446131,63

Dividender

823 540,70
4 597 '178,66
5 310,00
52 872 160,99

43 074 243,01
466 628,10
5 218 136,45

lntdkter

Fdrsdl.lningsvinster

Ovriga intAkter

I244,00
48 768 211,56

Kostnader
160 200,00
15 405,00

410 209,65
44 386,10
630 200,75

162 600,00
918 251,25
897 528,55
25 878,00
2004 257,80

52241960,24

46763 953,76

19BB

1987

6 656 891,00
798 826,95
5 858 064,05

7 911 907,16

RAntor
Forsdljn

in

gsforl uster

VArdesAnkningar
Ovriga kostnader

Nettointdkter

ATEnTQnSAKRARNAS AN DEL
I FORSAKRI NGSPRE IV EI N KOIUSTEN
I

lnhemsk
premier
arvoden
Sammanlagt

rOnSAxnI NGSRORELSENS

-

949 428,86
6 962 478,30

RESU LTAT

1987

19BB

52241960,24

+

44 500 207,35
46763953,76

-

25 355 705,74
8 634 618 77

-

25 694 846,92
8 206 126,62

Stokastiskt resultat av forsAkringsrorelsen

+

+

66 932 581,68
63 239 317,00

+

./. Andring av utjdmningsanwaret

57 363 187,57
53 406 177,00

Forsdkri

n

gspremiei ntAkter

+ NettointAkter av placeringwerksamheten

./.

+

Ersdttningskostnader utan Andring

av utjAmningsbeloppet

./.

+

48 680 945,95

Rdrelsekostnader

VArdehojning av placeringstillgAngarna

Forsdkringsrdrelsens resultat

(: driftsbidrag)

3 693 2M,68

+

3 957 010,57

SOLVENSUTVECKLING
Ar
UtjAmningsanwar milj. mk
av det fulla beloppet

o/o

28

1984

1985

1986

1987

1988

313,0

323,9
78,6

366,1
76,3

419,5

87,5

482,8
85,2

79,3

spECtFtKATtoN AV AKTTER oCH ANDELAR I ANLAGGNINGSTILLGATonnTn

Aktier och andelar
Oy Tietokonepalvelu

Ab

Antal

Aktiernas
andel o/o

Nominellt
vdrde

BokforingsvArde

17

42,5

170 000,00

170 000,00

AKII ERNAS OCH FASTIGHETERNAS
BESKAITNINGSVARDEN
1987

19BB
Bokforingsvdrde
Placeringstillg&ngar
Aktier

Beskattningsvdrde

33 290 539,41 39 024

485,00

Bokforingsvarde
14 518

Beskattnings-

vdrde

566,35 23379

225,00

AnlAgg ningstil lgAngar

Aktier och andelar
Fastighetsaktier
Fastigheter

314 340,00

382 000,00

2840 072,44
33 883 421,00

747 494,00
71 594 280,00

2

317 840,00

409 500,00

U0 072,M

662 171,00
70 403 580,00

35 003 333,00

ANSVAR
lnteckningar

1988

1987

2 000 000,00

2 000 000,00

FINANSIERINGSKALKYL
19BB

ANSKAFFNING AV MEDEL
Fdrsdkringspremieinkomst
lntAkter av den ordinarie verksamheten
NettointAkt av placeringsverksamheten

ForAndring i frdmmande kapital

1

987

56 823 569,00
93 392 751,84
52 241 960,24
6 950 880,1'1

53 399 092,65
89 724 995,15
46763 953,76

209 409 161,19

189 808 901,53

27 069 827,34
98 029 392,14
7 642094,23
9 239 182,97
63 158 449,15
4 27A 215,36
209 409 161,19

26 053 26s,87
92 850 635,06
1A $7 910,90
4 238 985,96
51 614 030,55
4 614 075,19
189 808 901,53

79 140,03

ANVANDNING AV NTEDEL
Utbetalda ersAttn ngar
i

ROrelsekostnader och forvaltningskostnader
Ovriga int6kter och kostnadel (netto)
ForAndring i finansieringstillg6ngar
Fordndring i placeringstillgAngar
ForAndring i anlAggningstillg&ngar

)

*)

lnkluderar Atelorsiikrarnas andelar, rdntekostnader och dkekta skatter

Helsingfors den 29 mars 1989

Juhani Kolehmainen

Jukka Rantala
Pekka Ahmavaara
Markku Hyvdrinen

MarttiLehtinen
Raimo Pohjavdre

AlttiAurela
Keijo Hyvdnen
Pekka Merenheimo
Juhani Salminen

Waldemar B1hler
Lasse Laatunen
Mauri Moren

Matti Uimonen
ver kstdlland e d i re kt6 r
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REVISIONSBERATTELSE

Utsedda vid representantskapets ordinarie hostmote den 9 december 1987 har
vi granskat Pensionsskyddscentralens forvaltning och rAkenskaper for Ar 1988 i den
omfattning god revisionssed forutsdtter Betrdffande granskningen meddelar vi representantskapet foljande.
Ove rvakn

i

ng

srevi sion

e

n

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till overvakningsreviso[ har ombesdrjt den fortlopande granskningen av rAkenskaperna. DArvid har
konstaterats att bokforingen Ar ford enligt god bokforingssed, att penningmedlen
har skotts med omsorg och att den interna kontrollen Ar Andam6lsenligt ordnad.
Gnehandlingarna Ar i ordning och placerings- och anldggningstillgAngarnas vdr-

depapper iforvar
Bokslutet
Tillsammans har vi granskat bokslutet jimte grunder. Bokslutet, som omfattar
den egentliga verksamhetens resultatrAkningar samt balansrdkningen, ar uppgjort
enligt god bokforingssed. BAda resultatrdkningarna utmynnar i noll-resultat och
balansrdkningens slutsumma ar 574.591.748, 70 mark. Bokslutet och verksamhetsberdttelsen ger saklig och riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.
I revisionen var nArvarande forsAkringsoverinspektor Marja-Liisa Kahola fr6n
social- och hAlsovArdsministeriet som efter att ha granskat sArskilt utrdkningen av
kreditforsdkringens ansvarsskuld konstaterade, att hon icke funnit skAl till anmdrkningar

Forvaltningen
Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direktionens for kreditforsdkringwerksamheten protokoll. DArtill har vi erh6llit de upplysningar vifunnit erforderliga.

Vid revisionen har vi kommit till den uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen
under rdkenskapsAret skotts omsorgsfullt.
Forslag
Vi forordar att bokslutet faststAlls.
Vi foreslAr att styrelsens medlemmar och verkstdllande direktoren samt direktionen for kreditforsdkringsverksamheten beviljas ansvarsfrihet for Ar 1988.
Helsingfors den

Tarmo Hyvd.rinen

Jaakko Heikkonen, CGR

.11

april 1989

Arto Kuusiola, GRM

Folke Tegengren, CGR
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STATISTIKUPPGIFTER
FORDELNING AV DEN PRIVATA SEKIORNS PENSIONSUTGIFT
lAN
AR rggz, rOnorlnrNc ENLtcr pENSIoNSSLAG

oct

Zllxr

m

I
ffi
I

Utgift for Alderspensioner

Utgift for invalidpensioner

Utgift for arbetsloshetspensioner
Utgifi for 16rtidspensioner
f0r f rontveteraneri generationsvAxlingsavtrddelse- och familjepensioner

o

Af.*t

!

ITTLIG TOTALPENSION FOR
DEIV SOIV UPPBAN APL-, KAPL-, F6PLELLER LFoPL-PENSION 31,12,1987

G ENOIVSN

ml</mAn
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Folkpensionens

andel
Den offentliga
sektorns andel
Den privata
sektorns andel

LFOPL

lnkluderar varken familjepensioner eller fortidspensioner for
frontveteraner
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ANTAL PENSIONSTAGARE INOTV DEN PRIVATA
SEKToRN vrD UTcANGEN nv Anrn 1981-'1988,
TORoTINING ENLIGT PENSIONSSLAG
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Aren 1986-1988 ingAr de fortida Alderspensionerna i Alderspensionerna
och de individuella fortidspensionerna i invalidpensionerna

ANTAL 55-64-AR IGA PE NSIO NSTAGARE
INOM DEN PRIWA SEKTORN VID
UTGANGEN AV AREN 1981-1988,
FORDELNING ENLIGT PENSIONSSLAG
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oro.,.,o.netspension
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ANTAL pERSoNER sorv Anrru 1981-1988
oArr r pENSroN rNoM DEN pRrvATA sEKroRN,
TOnoTINING ENLIGT PENSIONSSLAG
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r ff["J3liT?5i'[3i;.
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AloenssrRUKTURrn rOn pERSoNER r ARBETSTOnUAILANDE
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55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

9080706050403020100
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-24

0102030405060708090

r
I

1

000 pensionstagare

arbetsloshetspension (64 800)
invalidpension (202 1 00)
inkl. indiv. fdrtispension

PENSIONSANSTALTERNAS VERKSAIV

H

ET 1 9BB

APL KAPL FoPL LFoPL
Pensionsanstalter
ForsAkrade
Pensioner
Beviljade pensioner
Premieinkomst.
Pensionsutgift
AnsvarsgAld
Genomsn. pension

31.12.,
31.12.,
31.12.,

31.12.,
31.12.,

Genomsn. beviljad pension*

st
1000 st
1000 st
1000 st
milj. mk
milj. mk

94
1 140
444
47
15 460
11 545

milj. mk

75 150

mk/mAn
mtdmAn

2208
2249

12

1

Totalt

97

1

250

157

139

61

190
212

14

6

18

857
85

1 605
1 908

8 630
1 154
1 131

180

330

18 625

1

431

1

365
960

1 536
85

16 420
84 285
1 623
1 878

'1

2 025

609

719

- enligt uppskattning

ANTAL PENSIONER 31.12., 1000 st
1

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner
Totah

1985 1986 1987

984

1

988

396

415

435

195

202

52

186
63

127

134

141

698

735

66
148
824

65
155
857

353
175
43

373
176

786

ANoRtNcAR I ANTALET pENStoNER AR tgBB, 1000 st
invalid- och

arbetsloshets- Alders-

familje-

pensioner pensioner pensioner

261
34
-20
I
267

Pensioner 31j2.1987
Beviljade nya
OvergAtt i Alderspension
Arlslutade
Pensioner 31.12.1988

415
19

totalt

148

824

12

65

5
155

-32

20

-19
435

857

PENSIONSUTGIFT tVILJ. tVK

1984
Alderspensioner

4 611

lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner
Deltidspensioner

2 856
699
1 298

Totalt

I 464

1985

1

986

1987

1988

5 257
3 221

6 050
3 691

976
1 481

1 337

6 807
4 309
1 659

1 676

1 861

7 614
923
1 815
2 065

2
14 638

16 420

10 935

12754

4

4

Alla ovan angivna siffror omfattar dven registrerat tillaggspensionsskydd samt uppgifterna fOr KoPL-penslonsansta/ten
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ANDRINGAR
I ARBETSPENSIONSLAGSTI FTN I NG EN

An 1eB8
LAG om godkAnnande av vissa bestAmmelser i overenskommelsen med Canada
i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet

om social trygghet och
(98/18.121987).

FORORDNING om ikrafttridande av overenskommelsen med Canada om social
trygghet samt av lagen om godGnnande av vissa bestAmmelser i overenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social
trygghet (99/5.2.1988).
Lagen och forordningen trddde i kraft 10.2.1988.
PSC;s cirkuldr

A

7/88.

FORORDNING angAende Andring av 6 e $ forordningen om pension for lantbruksforetagare (1 49 112.2.1988).
Forordningen trddde i kraft 1.3.1988.
PSC:s cirkuldr

A

11/88.

FORORDNING om ikrafttrddande av avtalsregleringen med Quebec om social
tryg g h et (222

I1 8

3.1988)

Forordningen trddde i kraft 1.4.1988.
PSC:s cirkuldr

A

7/88.

LAG om dndring av 14 a $ lagen om sjomanspensioner (567/17.6.1988).
LagAndringen innebdr; att en person som varit i sjotjAnst och blivit arbetslos bibeh8ller sin rdtt att gA i Alderspension vid en intjdnad lAgre pensionsAlder under fem Ar
frAn det att den sista i SjPL avsedda anstAllningen upph6rt. Denna tid var tidigare
tre &r.
Lagen trddde i kraft 1.7.1988, dock sA, att den tillAmpas fr.o.m. 1.1.1988.
PSC;s cirkuldr

A

19/88.

LAG om Andring av 3 a $ lagen om pension for kommunala tjAnsteinnehavare och
arbetstagare (650/1 .7.1 988).
Regresstadgandet i 3 a S KI-APL Andrades sA, att man i stAllet for livrdnta enligt lagen om olycksfallsforsAkring talar om dagpenning och olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsforsdkring. Till paragrafen fogades dArtillett nytt 2 moment, enligt
vilket 3 a $ '1 mom. ocksA kan tillAmpas pA familjepensioner.
Lagen trddde i kraft'1.1.1989.
PSC:s cirkuldr A 20/88.
Social- och hAlsovArdsministeriets BESLUT pA ansokan, varmed har begArts faststdllande av Andringar ide specialgrunder som gAller grundforsAkringen enligt APL
(5.10.1988; beslutet har inte publicerats i forfattningssamlingen).
Forsdkringspremien for minimiskyddet enligt APL 61 9,8 procent av lonen for arbetstagare som dr yngre An 24 Ar. Fbr dem som Ar 1989 tyller 24 Ar och for Aldre arbetstagare dr smAarbetsgivarnas forsdkringspremie 1 5,6 procent och storarbetsgivarnas
13,2
20,4 procent.
PSC;s cirkuldr A 3A88.

-

Social- och hAlsovArdsministeriets BESLUT pA ans6kan, varmed har begArts faststAllande av forsAkringspremieprocenten enligt 7 $ 1 mom. lagen om pension for
vissa konstnArer och redaktorer i arbetsforhAllande (10.10.1988; beslutet har inte
publicerats i forfattningssamlingen).
For arbetstagare som ar yngre An 24 Ar Ar KoPl-premien 9,8 procent av l6nen; for
dem som Ar 1989 lyller 24 6r och for dldre arbetstagare Ar KoPl-premien 14,0 procent.
PSC;s cirkuldr A 3A88.
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LAG om Andring av
(870/21.10.1988).

6 a S lagen om pension for lantbruksforetagare

Giltighetstiden for systemet med generationsvdxlingspension forldngdes s6, att systemet gAller overlAtelser av brukningsenheter fore 1991.
Lagen trAdde i kraft 1.1.1989.
PSC:s cirkuldr A 2U88.
Social- och hAlsovArdsministeriets BESLUT om faststAllande av i 10 S 1 mom. lagen
om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsfdrh6llanden ar,sedd premieprocent
(8e6/14.10.1e88).

For arbetstagare som Ar yngre iin 24 6r Ar den i 10 S 1 mom. KAPL avsedda premieprocenten 9,8 procent av de loner som utbetalas efter Ar 1988; for dem som Ar
1989 fyller 24 Ar och for dldre arbetstagare Ar premien 17,0 procent.
Beslutet trddde i kraft 1.1.1989.
PSC;s cirkuldr

A

38/88.

LAG om indring av 1 och 7 $$ lagen om pension for arbetstag are (922111.11.1988);
LAG om Andring av 1 $ lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhAl-

landen (923/11.11.1988);
LAG om Andring av 1 $ lagen om pension for vissa konstnArer och redaKorer i ar-

betsforhAllan de (924111 .11 .1988).
1 S i APL, i KAPL och i KoPL Andrades sA, att skyldigheten att forsdkra en arbetstagare enligt dessa lagar borjar frAn och med det Ar dA arbetstagaren fyller '14 Ar.
Stadgandena i 7 $ 2 mom. APL om justering av den pensionsgrundande lonen enligt provning utvidgades till att gAlla ocksA andra An arbetstagarens sista arbetsforhAllande. Samtidigt dndrades ordalydelsen i momentet s5, att ordet "vasentligt" byt-

tes ut mot "betydande".
Lagarna tradde i kraft 1.1.1989.
PSC:s cirkuldr A 30/88.
Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT om faststAllande av det loneindextal, var-

om stadgas i 9 $ forordningen om pension for arbetstagare (92719.11.1988).
Enligt beslutet dr det i I S APF ar,eedda ldneindextalet '1387 tr 1989. I frAga om arbetspensionerna innebar detta en forhdjning p47,44 procent.
PSC;s cirkuldr B 2/88.
LAG om Andring av '19 a $ lagen om pension for arbetstagare (940/11.11.1988);
LAG om Andring av 63 $ lagen om sjomanspensioner (9a1l11.11.1988);

LAG om upphdvande av 14

(942111.11.1988).

$ 1 mom. lagen om statens familjepensioner

Genom lagAndringarna upphdvs fdrbudet mot utmAtning av arbetspensioner.
FrAn utmatning undantas bl.a. formAnerna enligt folkpensionslagen, utom nAr det Ar
frAga om indrivning av underhAllsbidrag och i allmAnhet sAdana bidrag, understod
och ersdttningar som beviljats for ett visst Andam6l. Till de sistnAmnda hor ocksA
begravningsbidrag enligt arbetspensionslagarna och ersAttningar for rehabiliteringskostnader samt kostnader fdr lAkarunders6kningar och resekostnader
Utmdtningen av pensioner och utkomstformtner verKtAlls enligt stadgandena om
utmAtning av l6n.
Lagarna trdder i kraft 1.1.1990.
PSC;s cirkuldr A 3U88.
FORORDNING om Andring av 4 $ forordningen innefattande reglemente for pensionsskyddscentralen (992/25.1 1 .1 988).
Forordningen trddde i kraft 1.12.1988.
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Social- och hAlsovArdsministeriets BESLUT om faststAllande av i 10 $ lagen om pension for lantbruksforetagare avsedd basprocent och i 9 $ lagen om pension for foretagare avsedd premieprocent (994/23.11.1988). Den i 10 $ 1 mom. LFoPL avsedda

basprocenten och den i 9

$ 1 mom. FoPL avsedda premieprocenten br

14,9 Ar

1989.

Beslutet trddde i kraft 1.1.1989.
PSC:s cirkuldr A 38/88.

LAG om Andring av 2 $ lagen om avtrAdelsepension (998/25.11.1988).
Giltighetstiden for systemet med avtrAdelsepension forlAngdes med tvA Ar s5, att

la-

gen gAller avtrAdelser som sker fore 1991.
Lagen trAdde i kraft 1.1..1989.
PSC:s cirkuldr A 40/88.
LAG om Andring av lagen om pension for lantbruksforetagare (1222123.12.1988);
.1
FORORDNING om Andring av och 10 $ f6rordningen innefattande reglemente for
lantbruksforetagarnas pensionsanslall (1223123.1 2.1 988);
FORORDNING om Andring av 1 $ forordningen om pension for lantbruksforetagare
(1224123.121988).

Till LFoPL fogades stadganden om grupplivforsAkring for lantbruksforetagare. ForsAkringen gAller sAdana gArdsbruksidkare, fiskare och rendgare samt medlemmar
av deras familjeforetag som har tecknat den obligatoriska forsAkringen for minimipensionsskydd om vilket stadgas i LFoPL. Villkoren for grupplivforsAkringen skall alltid folja gAllande villkor for grupplivforsAkringen for arbetstagare.

Lagen och forordningarna trddde i kraft 1.1,1989.
PSC;s cirkuldr A 2/89.

LAG om Sndring av lagen om pension for arbetstagare (1323129.12.1988);
LAG om tindring av 7 $ lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforh&llanden (13241 29.12.1 988)
;

LAG om Andring av

6 c och 8 $ lagen om

pension for lantbruksforetagare

(132512912.1988);

LAG om Andring av 7 $ lagen om pensron for foretagare (1326129.12.1988);
LAG om Andring av '12 och 16 b S lagen om sj6manspensioner (1327129.12.1988).
Regeln for berAkning av efterkarenstiden Andrades sA, att Aven dagpenningdagar
enligt sjukforsAkringslagen och motsvarande dagar under vilka ersdttning utgetts
enligt n5gon annan lag skall med anledning av arbetstagarens anmAlan lAmnas
obeaktade vid berAkning av efterkarenstiden om 360 dagar; nAr de ovan nAmnda
dagarna hAnfor sig till de tre sista 6ren fore pensionsfallet.
Enligt de nya stadgandena skall Aterst6ende anstAllningstid numera i regel anslutas
till en anstAllning som fortgAtt minst sex mAnader Om inte en enda anstAllning under
efterkarenstiden har fortg-Att minst sex mAnader; skall den anstAllning dit den AterstAende tiden hAnfors bestAmmas s6som hittills.
Om AterstAende tid ansluts till en anstAllning som fortgAtt kortare tid An sex mAnader,
besthms den pensionsgrundande lonen for den AterstAende tiden enligt ett nytt 7 S
3 mom. APL pA grund av flera anstAllningar som foregAtt pensionsfallet.
Lagarna trddde i kraft 1.1.1989.
PSC:s cirkuldr

A

1/89.
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TOnvnLTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET 1989

-

1991

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Kanslichef Kari Puro,
ordforande

VerkstAllande direktor tVatti L. Aho

Pol.mag. Jarmo HeiniO,
viceordfOrande

Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

Rep resentanter fdr arbetsgivarna
Verkstdl lande d irektor

Heikki Bachmann
lndustrirAdet Seppo HyyppA
lande d rektor
Dennis Seligson
Verkstdllande direktor Tapani Kahri
Dipl.ing. Wilhelm Bruncrona
Direktor Stig-Erik Leiponen
Verkstdl lande d irektor
VerkstAl

i

Viceverkstdllande d irektor
Olli Parola
Verkstdllande direkt6r Jaakko Rauramo
Styrelseordforande Peter Fazer
Viceverkstdllande direktOr Seppo Riski
Verkstdllande direktor tt/arkus Tiitola
Direkt6r Harri Koulumies
Direktor Jarmo Sierla

Jarmo Pellikka

Representanter f6r arbetstagarn a
Ordforanden Perttr Viinanen
Ordforanden Antero lVAki
Ordforanden Matti Haapakoski
ll ordforanden Timo Rautarinta
Verksam hetsledare Pekka Porttila

Ordforanden Jorma Reini
Ordforanden Raimo Lehtinen
R ep

rese ntante

Ordforanden Heikki Peltonen
Ordforanden Risto Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
OrdfOranden Jarl Sund
Organisationssekr. Antti Helenius
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Verksamhetsledare Alari Kujala

r for I antb ru ksforetag arn a

Haavisto
Mielikdinen
Agronom Ola Rosendahl
Ordfdranden Heikki

VArdinnan Terttu

Jordbrukaren Osmo Pietikdinen
Vdrdinnan Raili Puhakka
Fiskaren Heikki Salokangas

Representanter fdr de ovriga foretagarna

Kasso
Wuoti

Verkstdllande direktor Tapani
Foretagaren Markku

Verkstdllande direktdr Tapio Vasara
Organisationsdirektor Tauno Jalonen

Representanter for pensionsfo rsdkri ngsbolagen
ViceverkstAl lande d rektor
i

Asko Tanskanen
Verkstdllande d irektor
Asmo Kalpala
Verkstdllande d irektor
Kurt Ljungman
R ep

rese ntant

fo
i

rese ntant

fo

d

i

rektor

ViceverkstAllande di rektor
Heikki Varho

Viceverkstdllande direktdr

Jarkko Pajunen

r u nd erstod skasso r n a

Pensionskassed rektor
Keijo Piskonen
R ep

Viceverkstdllande
Rauno Tienhaara

Pensionskassed irektor

Juhani Laine

r pensionssf/fte lsern a

Personaldirektor Eelis Makkonen

VicehAradshovding Folke Bergstrom

Ovriga medlemmar
Generaldirektor, med.o.kir.dr

Avdelningsdirektor, med.o. kir.dr

Jorma Rantanen

Vesa Vaaranen

Generaldirekt6r Vappu Taipale
Verkstdllande d rektdr

Avdelningschef Paula Kokkonen
ViceverkstAl lande d irektor

Pekka Tuomisto

Seppo PietilAinen

i
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REPRESENTANTSKAPET

1

9BB

Kanslichef Kari Puro,
ordforande
lr/inister tVatti Puhakka
viceordforande
Re p rese ntante

r

VerkstAllande direktor Matti L. Aho
VerkstAllande direktor Pentti Kostamo

r ar betsg ivar n a

fo

Verkstdllande d irektor
Reijo Kaukonen
Viceverkstdl lande d rektor
Harry Mildh
lndustrirAdet Yrjo M Lehtonen

Viceverkstdl lande d rektor
Olli Parola
VerkstAllande d rektor
i

i

VerkstAllande

i

Jaakko Rauramo
BergsrAdet Kauko Maijala
Direktor Seppo Riski

irektor

d

PenttiSomerto
Lantbruksr&det Erkki PalojArvi
Verkstdllande d irektor

Dipl.ing. Wilhelm Bruncrona
Direktor Jarmo Sierla

Jarmo Pellikka
Re p rese ntante

r

fo

r ar betstag ar n a

Ordforanen Pertti Viinanen
Ordforanden Per-Erik Lundh
Ordforanden lVatti Haapakoski
ll ordforanden Timo Rautarinta

Ordforanden Heikki Peltonen
Ordforanden Risto Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
Ordforanden Jarl Sund

Verksam hetsledare Pekka Porttila

Organisationssekr Antti Helenius
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa

OrdfOranden Jorma Reini
Re p rese ntante r fo r lantb r u ksforetag arn a

Ordforanden Heikki Haavisto
Vdrdinnan Leena Pihl
Ordforanden Ola Rosendahl

Jordbrukaren Osmo PietikAinen
VArdinnan Raili Puhakka
Fiskaren Viljo Sahlsten

Representanter for de 1vriga foretagarna

direkt6r
Kasso
Handlanden Erkki Raitala

Verkstdllande
Tapani

Representanter
VerkstAl

lande

f6

Risto Kausto
Verkstdllande direkt6r Asmo Kalpala
Verkstdl lande d rektor
Kurt Ljungman
i

R ep

rese ntant fo r

un

Organisationsdirektor Tauno Jalonen

ViceverkstAllande d irektor
Asko Tanskanen
Viceverkstallande direktor Heikki Varho
Aktuariedirektor lVarkku Vesterinen

d e rstod s kasso rn a

Personaldirekt6r tt/ikko Haramo
Re p

Tapio Vasara

r pe nsionsforsdkri n gsbolagen

rektor

di

Verkstdllande direkt6r

Verkstallande direktor Juhani Laine

resentant for pensionsstir?e lsern a

Personaldirekt6r Eelis Makkonen

Ekonomidirekt6r Jaakko Harju

)vriga medlemmar
Generaldirektor, med.o. krr.dr
Jorma Rantanen
Generaldirekt6r Vappu Taipale
Verkstdl lande d rektor

Avdelningsdirektor, med.o. kir.dr

Pekka Tuomisto

Seppo PietilAinen

i
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Vesa Vaaranen

Avdelningschef Paula Kokkonen
ViceverkstAl lande d irektdr

SryRELSEN 1989

-

1991

Overdirektor Jukka Rantala,
ordfOrande
Verkstdl lande direktdr

Juhani Kolehmainen,
viceordforande

Representanter fdr arbetstagarna
Direktor Lasse Laatunen
Direktor Pekka lr/erenheimo
Vicehdradshovding N/auri Moren
Re p rese ntante

r

fo

r

VicehAradshovding Jukka Ahtela
Direktor Heikki Ropponen
Vicehdradshovding Risto Uski

ar betstag arn a

Sekreteraren Pekka Ah mavaara
Socialsekreterare lVarkku Hyvdrinen
Verksam hetsledare Rai mo Pohjavdre

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
tr/ iljdsekreterare ltllarkku Wall in
Avdelningsdirektdr likko B. Voipio

Re p rese ntante r fd r I antb ru ksforetag ar n a
Agr.o.forstlic. Keijo Hyvonen

Re p rese ntante

r

fo

r

fo

Agr.o.forstdr Markku Nevala

retag ar n a

Adm.vet.doktor Waldemar B0hler

Verkstdllande direktor Veli Saarenheimo

Ovriga medlemmar
VerkstAllande direktor Altti Aurela
MedicinalrAdet lVartti Lehtinen
Verkstdl lande d rektOr
i

Verkstdllande direktor Risto Kausto
Docent Timo Somer
Direktbr Erkki Berglund

Juhani Salminen

STYRELSEN 19BB
Overdirektor Jukka Rantala,
ordf6rande
VerkstAllande

d

rektor

i

Juhani Kolehmainen,
viceordforande
Re p rese ntanter fd r ar betsg ivar n a
Direkt6r Lasse Laatunen
Direktdr Pekka Merenheimo
VicehAradshovding Mauri N/oren
R ep

VerkstAllande direktor lVarkus Tiitola

Direktor Heikki Ropponen
Vicehdradshovding Risto Uski

rese ntante r fo r arbetstag arn a

Sekreteraren Pekka Ahmavaara
Socialsekreterare lt/arkku Hyvdrinen
Verksamhetsledare Raimo Pohjavdre

ll ordf6randen Kalevi Aronen
Miljdsekreterare Markku Wallin
Avdelningsdirektor likko B. Voipio

Re p rese ntant f6 r lantb ru ksfo retag ar n a
Agro.forstlic. Keijo Hyv6nen
R ep

rese ntant

fo

r

fo

Agr.o.forstdr Markku Nevala

retag ar n a

Verkstdllande d rektor
Veli Saarenheimo
i

Adm vet.doktor Waldemar Buhler

)vriga medlenmmar
Verkstdllande direktor Altti Aurela

ViceverkstAllande

d

i

rektor

Taisto Paatsila

MedicinalrAdet Martti Lehtinen
Verkstdllande d irektdr
Juhani Salminen

Docent Timo Somer
Vicehdradshovding Esa Mattinen
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REVISORER
Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren
Verksamhetsledare Tarmo Hyvdrinen
Ekonomichef Arto Kuusiola
Ekon.mag. CGR JV. Heikkonen

Dipl.ekon. CGR Peter lngstr6m
Verksamhetsledare Ensio SeppAlA
F6rvaltningschef Mikko Paiho
Ekonom CGR Jaakko Pohtio

FORETAGAR NAS DELEGATION
Verkstdllande direktdr lt/atti Uimonen,
ordforande
BitrAdande avdelningschef Markku Sirvio,
viceordfOrande
TrafikrAdet Fri2 Kuula

Trafikidkare Raimo Turku
Taxibilist Krister Olsson

Fdrvaltningsdirekt6r Esa lr/annisenmAki
ApoteksrAdet lt/atti Kannisto

Verkstdl lande di rektor

Kaarina Krogerus
EkonomierAdet Martta Laur6n
Bitr. verksamhetsledare Kai Masalin
Ekonom JyrkiValtanen
Organisationsdirektdr Jouko Kuisma
VerkstAl lande d rektor
Eino RajamAki
BergsrAdet Paavo V. Suominen
Direktor Pertti Kajanne
Avdel ni ngschef Tapani Karonen
ViceverkstAllande direktor Heikki Varho
Viceverkstdl lande d rektor
Alpo lr/ustonen
Verksamhetsledare Risto Heiskanen

Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Generalsekreterare Olli Tarkka
Handlanden Eila Nurmi
VerkstAllande direktor Pirjo Gronroos
Viceverkstdl lande direktor
Ritva Haukkala
Di rektor Kyosti Vesteri nen
VerkstAllande d irektor Tapio Vasara
Verksamhetsledare Matti W. tGlevi
Kontaktd irekt6r Pertti Laewuori
Direktor Reijo Kaivo-oja

i

i

KO N S U LTATI VA KO IV IV SS O N
I

I

E

N

Direkt6r Leo Tonttila

FO

R I NVAL

I

D ITETSAR E N D E N

Regeringsr&det Heimer Sundberg,
ordforande
Direktor Antti Suominen,
viceordforande
SpecialistlAkaren i inre medicin
lVartti Lehtinen
SpecialistlAkaren i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Med.lic., specialistldkaren i
neurologi Bengt Wickstrom

Bitrddande avdelningschef
llkka Savoheimo
Avdelningschef Pentti Koivistoinen
tt/ed.o. kir.dr, special istlAkaren

i

arbetsmedicin och foretagshdlsovArd
Vesa Vaaranen

Med.o.kir.dl specialistlAkaren i
lungsjukdomar och inre medicin

Docenten i fdretagshAlsoldra
SakariTola

Tapio Vdre

Docenten i psykiatri

MarttiOlkinuora
Med.lic., specialistldkaren

i

allmdn medicin och foretagshalsovArd Kari lGukinen
(Avdelningschef Juhani J€rntti
tiil 31.8.1988)
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fr/ed.o.kirdf specialistldkaren i
psykiatri Antero LeppAvuori
Byr6chef lrmeli Ruokonen
(Med.lic., specialistliikaren i allmAn medicin och foretagshAlsovArd
Kari Kaukinen till 31.8.1988)

It/ed.o.kirdf docenten i ortopedi
och traumatologi Pertti tr/yllynen
It/ed.lic., specialistlAkaren i allmAn medicin och f6retagshdlsovArd
Hannu Suutarinen
Med.lic., sakkunniglAkaren
lVarkku Toropainen
Pol.lic. lGarina Knuuti
lnspektor [Varja-Liisa Halinen
BitrAdande direktor Erkki SillanpAd
Beddmningschef Marjatta Siren
Viceverkstdllande d rektdr
Paavo Hyvonen
Viceverkstdl lande
Seppo Pietildinen

d

VicehAradshovd ing tt/ ikko NyyssolA

Forskn ngssekreterare Kaija Kall inen
i

Organisationsdirektor Tauno Jalonen

lnspektor Pentti Lehmijoki
VerkstAllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Perfti Tukia

i

Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi

irekt6r

Pensionsdirektor Pentti Saarimiki

ByrAchef Marjatta Pihlaja
Ledande overlAkaren, specialistldkaren i arbetsmedicin och
foretagshdlsovArd Hannu Harkonen

Byr6chef HelinA Nieminen
Pensionsdirektor Veijo Jalava

DIREKTIONEN FOR KREDITFORSAKRINGEN
VerkstAllande direktor lt/atti Uimonen,

ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direktor Antti Suominen
Avdelni ngschef Marja lr/ajander

Sakkunnigmedlemmar
Viceh6radshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Ban kd rektor Teppo Taberman
(Bankdirekt6r Antti Hannula till 28.2.1989)
Verkstdllande direkt6r Anssi Karkinen
Viceverkstdllande direktor Lauri Koivusalo
Direktdr Antti Savolainen
Ban kd irektdr Risto Wartiovaara
i

KO N S U LTAT
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I
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I

N FO R N/ AT O N SAR E N D E N
I

VerkstAllande direktor lt/atti Uimonen,

ordf6rande
Avdelningschef Yrjo Larmola,
viceordforande
lnformationsdirektdr Leo Allo
Avdelningschef Kimmo Eskola
lnformationschef Eva-Helena Jussila
Verkstdllande direktor Antti KyynArAinen
lnformationsdirektdr Kari Pekkonen
lnformationschef Antti Pullinen
Bitrddande direktor Erkki Maasalo
nformationschef Sakari Jr/ontonen
Pensionsdirektor Pentti SaarimAki
Direktor Eero Santala
nformationschef Matti Sdromaa
Direkt6r Pauli Toivonen
I

I
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lVatti Uimonen

lande d rektdr
Viceverkstallande d irektor
VerkstAl
Ad mi

n

istrativ

i

d

Jouko Sirkesalo

irektor

Planeringsdirektor
Juridisk direktor
Dataforvaltningsavdelningen, avdelningschef
Ekonomiavdelningen, avdelningschef
BitrAdande avdelningschef
Forskningsavdelningen, avdelningschef
Forbindelsechef
Specialforskare
Forsdkringstekniska avdelni n gen
Avdelningschef
Bitrddande avdelningschef
Bitrddande avdeln ingschef
Bitrddande avdelningschef
nformationsavdelningen, avdelningschef
Juridiska avdelningen, avdelningschef
KundbetjAningschef
Bitrddande avdelningschef
Utbildningschef
KreditfdrsAkringsavdelningen, avdelningschef
Produktchef
Placeringschef
Personalavdelningen, avdelningschef
Utbildningschef
Planeringsavdelningen, avdelningschef
RAdgivnings- och overvakningsavdelningen
Avdelningschef
Bitrddande avdelningschef
Bitrddande avdelningschef
Statistikavdelningen, avdelningschef
Pensionsnamndens beredningsbyrA
I

I

ON

lsopahkala

Heikki Poukka
llkka Savoheimo
Markku Sirvi6
Leena Lietsala

Risto lsopahkala
Matti Saarinen

E

N

arbetarskyddschef

Seija Kausto
llkka Savoheimo

Rep resentanter

IVarja-Liisa Punnonen
Antero Ahonen

Anja Lehesniemi

Representanter for arbetsg ivaren
Rrsto

Tapio Karsikas
Helena Tapio
Lauri [r/AkelAinen
Esko Prokkola, SGF
Ari Laine
Bjorn Kaustell
Seija Kausto

Fastig hetsservicebyrAn, byrAchef

SATVIARBETSGRUPPERNAS

IV IV ISS

Martti HAnniGinen
Sirpa Collin
Hillevi lVannonen
Hannu Ramberg
YrjO Larmola
Pentti Koivistoinen

Byrichef
Personalldkare

AR BETARSKYD DSKO

Antero Viitanen
lVarkku Hanninen
Antti Suominen
Riitta-Liisa Lindstr6m
lVarja lVajander
Anu Ronkainen
Jussi Vanamo
Simo Forss
Jouko Janhunen

for arbe5tag arn a

tV

EDLETV IVAR

N/

ISSION EN

UTBI LDN NGSKOIV
I

AR 1 989

AUTOTVATIO NSAR BETSG

Representanter f6r arbetsg ivaren

Antero Viitanen, ordforande
Tapio Karsikas
Heikki Poukka

Riitta-Liisa Lindstrdm, ordf6rande
Seija Kausto

R ep

resentante r

fo

r

arbetstag ar n a

Ari Laine
R

ep rese ntante r

Marja Heinonen

Kirsti Hyvonen

Lea Kokko

arbetarskyddsf
I vice{ullmdktig

Anne Laine

Outi HeikkilA

ll vicefullmdktig

Anna-Stina Sauren

Raija Viitanen

Jukka Vuoristo
Kaarina Helander

ordinarie medlem
ordinarie medlem

lrma VAyrynen-Valtimo

llmAktig

fd

r ar bebtag arn a

Pirjo Friberg, sekreterare
lr/arja-Liisa Punnonen, sekreterare
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PPE N

Representanter for arbebg ivaren

Arja Laakso
lnger Koskinen

u

RU

PENSIONSNAMNDENS
VE RKSAM H ETSBERATTE LSE 1 988
Den

i

till

Pensions-

nade &r 1988. Under sistnAmnda

1 819 AndringsansOkningsdrenden

skyddscentralen verksamma pen-

Ar inkom 5 613 besvdr; vilket br 267

anhAngrga

sionsndmnden Ar forsta besvarsinstans i Arenden som gdller den
privata sektorns arbetspensioner
Besvdrsinstanserna dr i dessa
drenden tva till antalet; forsta besvdrsinstans Ar pensionsndmnden
och andra besvdrsinstans Ar for-

fdrre dn Ar 1987. PensionsnAmnden for inte statistik over vilket slag

Detta Ar l2Ofdrre An Aret innan och

anslutning

sAkringsdomstolen.

Pensionsndmnden har 24 ordtnarie medlemmar och 20 personliga suppleanter, vilka samtliga utses
av social- och hAlsovArdsministeriet

for tre 5r i sAnder. Den senaste tre-

Arsperioden l6pte ut 3'1.12.1988.
Pensionsndmndens kansli har un28
der verksamhetsAret haft 25

-

anstAllda.

Ar

19BB fortsatte ndmndens ar-

bete under vedertagna

former

Andringsansokningsdrendena avgjordes i de 6-manna divisionerna,
som med undantag av en paus under sommaren sammantrAdde en
gAng per vecka. Ar 1988 holl pen-

sionsnAmnden 186 divisionssammantrAden, dvs. nAstan lika mAnga
som Aret innan. Vid varje samman45 bewdrsdrenden
trAde har 15
behandlats. Vid fyra plenarmoten
avgjorde pensionsndmnden sex
Andringsansokningsdrenden; av

-

av pension besvAren avser Det kan
dock konstateras att den individuella fortidspensioneringen inte lAngre
foranlett samma mAngd besvtirsArenden som under de tv6 foreg6ende Aren. Antalet besvAr som gdller avtrAdelsepensioner har Annu
Ar 1Q88 varit betydande.
Ar 1988 avgjorde pensionsnAmnden 6 047 besvdrstirenden,
dvs. farre an Aret innan. Av samtliga
avgoranden gtillde mera An hAlften
eller 3 301 bedOmning av arbetsoformAga. Under verksamhetsAret

avglorde pensionsnAmnden 1 124
tirenden som gAllde individuell fortidspension. Motsvarande antal var
i frAga om traditionell invalidpension 2177. En mArkbar minskning
har skett i antalet drenden gAllande
individuell fortidspension: dessa
avgoranden har sjunkit med 710
sedan Ar 1987. Under verksamhetsAret gAllde sammanlagt 601

avgdranden avtrAdelsepensioneI
vilket Ar nAstan tre gAnger mera dn
Aret innan. Stdrsta delen av avgorandena eller 2 801 gAllde APL; pA
andra plats kom LFOPL med i 489

dessa avgoranden gAllde fyra av-

avgdranden, varav 93 fall gtillde

trAdelsepension (AvP L).

generationsvAxlingspensioner. 643

Antalet besvdr

avgoranden gallde F6PL och 601
AvPL. KAPL och KoPL stod med
505 respektive 8 Arenden for de

Den Okning iantalet inlAmnade besvdr som bdrjade Ar 1986 avstan-

minsta andelarna.

Vid utgAngen av Ar '1988 var

i

pensionsnAmnden.

betyder dArmed att nAgon storre
anhopning av tirenden inte foreligger

Handldggningstiden

Den

genomsnittliga handldggningstiden i pensionsnAmnden har
under verksamhetsAret forblivit
stort sett oforAndrad. Ar 1988 var
handlAggningstiden 4,2 mAnader.
NAmnden strdvar att handldgga
i

drendena inom i genomsnitt fyra
mAnader; vilket dven har uppnAtts
Arenden gAllande bedomning av
i

arbetsoformAga.

Andringar

i

pensionsanstalternas beslut
PensionsnAmnden avgjorde drendena till Andringssokandenas form&n i 121 procentavfallen. Denna
andel var mindre An Aret innan, dA
motsvarande Andringsprocent var
18,7. PensionsnAmnden Aterforvisade 5,8 procent av fallen till pensionsanstalterna for ny handlAgg-

ning; denna andel var mindre dn
Aret innan. I Arenden som gAller
bed6mning av arbetsformAga pA
traditionella grunder var dndringsprocenten'13,0 och Aterforvisningsprocenten 1,2 Motsvarande siffror
var i frAga om den individuella fortidspensionen hogre iin nyssnAmnda, nAmligen '16,'1 och 3,8.

Helsingfors den 14 februari 1989

Heimer Sundberg
Pensionsndmndens
ordfdrande

Pirjo Akesson
Pensionsndmndens
kanslichef
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PENSIONSNAIVNDENS N/EDLEIV]VAR 1989

-

1991

Presidiet
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordforande
Regeringsr6det Tuulikki Haikarainen,
viceordforande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,
viceordforande
VicehAradshovding Timo Havu,
viceordf6rande

Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

ByrAchef Seppo Virtanen
Fil.kand. lVatti Toiviainen
Med.lic. Jarmo Vuorinen
Docent lVartti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
lVed.o.kir.dr Pentti Ristola

Byr&chef lrmeli Ruokonen
Fil.mag. Yrjo Turtiainen
Med.lic. Paavo Poukka
lVed.o.kir.dr Antero Leppdvuori
Ir/ed.o.kir.dr llkka Torstila

Re prese ntanter

It/ed. lic. Juhana SillanpEidi

for arbetsg ivarn a

Vicehdradshovdiqg Jukka Ahtela
Jur.kand. Johan Astrom
Fil.mag. lr/arkku Koponen
Viceh6radshovding tt/ikko NyyssolA

Jur.kand. Tapio Kuikko
VrcehAradshovding Hannu Rautiainen
Vicehiradshovding Tauno Nouro
Jur.kand. Timo Hoykinpuro

Rep resentanter fdr arbetstagarn a
Ansvarige juristen Jarmo LdhteenmAki
Lonesekreterare Penttr Keurulainen

Sakkunnigldkare lVarkku Toropainen
Juristen fdr soc.politiska enheten

Janne lt/etsamAki
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Stf avdelningsdrrektor Jukka Vainio

Arb.l6shetskassadirektor Seppo Niininen
Avtalssekreterare Raila Kangasperko

Rep resentanter for lantbru ksforetagarna
Agronom Paavo Vuoksinen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Leena Pohjalainen

VicehAradshovding Outi Antila-Rantanen
R ep

rese ntante

r

fo

r

fo

Agrolog Tage GinstrOm
Agronom Krister Salonen
Agrolog Johannes ljas
Agronom Antti Huhtamdki

retag ar n a

Jurist Ritva Hanski-Pitkdkoski
Jurkand. Leena Siirala

Jur.kand. Ritva SjOholm
Vicehdradshovding Kai Liback
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Presidiet
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordforande

Referendarieridet Erkki Ahonen,
viceordforande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,
viceordforande
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen,
viceordforande

Sakkunnigmedlemmar

Suppleanter

Byr&chef Seppo Virtanen
(Avdelningschef Juhani JAntti
till 30.6.1988)
Specialforskare lt/atti Toiviainen
lVed.lic. Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
lVedicinalrAdet Jussi Antila
Docent Heikki Takkunen

ByrAchef lrmeli Ruokonen
(ByrAchef Seppo Virtanen
till 30.6.1988)
Fil.mag. Yrjd Turtiainen
tt/ed.lic. Paavo Poukka
lMed.o.kirdr Antero Leppdvuori
tt/ed.lic. Paul Sandstrom
lVed.o.kirdr Pentti Ristola

Re p resentante r for arbetsgivarna

Vicehdradshovdilg Jukka Ahtela
Jur.kand. Johan AstrOm
Fil.mag. Markku Koponen
Vicehdradshovding tt/ ikko Nyyssold
(Agronom Viljo l. Sirkid
till 30.4.1988)

Jurkand. Tapio Kuikko
VicehAradshovding Hannu Rautiainen
Vicehdradshovding Tauno Nouro
Jur.kand. Timo Hoykinpuro
(Ag r.o.forstl ic. Patrick Hackman
tiil 30.4.1988)

Representanter for arbetstag arna
Jurist Jarmo LdhteenmAki
Arb, loshetskassadirektor Seppo N iininen
Lonesekreterare Pentti Keurulainen
Stf avdelningsdirektor Jukka Vainio

Sakkunnigltikare Markku Toropainen
Forskningssekreterare Kaija Kallinen
ArbetarskyddsfunktionAr Jussi Koivu
Avtalssekreterare Raila Kangasperko

Re p rese ntante r fo r I antb ru ksfdretag arn a

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

VicehAradshovding Outi Antila-Rantanen
Re p rese ntante

r

fo

r

fo

retag arn a

Organisationsdirektor lVatti R6isdnen
Jurkand. Raimo Lahtinen
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Agrolog Tage Ginstrom
Agronom Krister Salonen
Agrolog Johannes ljas
Agronom Antti Huhtamriki

Jurist Ritva Sjoholm
VicehAradshovding Kai LibAck
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