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ARBETsPENSToNSSKYDDET

Vid irets slut utbetalades pensioner enligt pensionslagarna fdr
arbetstagare och foretagare samt
enligt lagen om fortidspension
for frontveteraner till 902 000
personer. Arbetspensionsanstalterna utbetalade sammanlagt 19,1
miljarder mark.i pensioner enligt
dessa lagar. Okningen jdmfort
med iret innan var 2,7 miljarder
mark, vilket innebar en realokning pi 5,3 procent. Inom den
offentliga sektorn och i sj6manspensioner utbetalades 12,8 miliarder mark; arbetspensionerna
utgjorde ddrmed en post pi sammanlagt 31,9 miljarder mark. I
folkpensioner utbetalades 75,7

miljarder mark.

I

lagstadgade

pensioner utbetalades i virt land
sammanlagt 50,3 miljarder mark
hr t989.
Vid irets slut var arbetspensionssystemets premieinkomst
22,7 miljarder mark och ansvarsskuld 95,9 miliarder mark. Den
genomsnittliga APL- och KAPLpremieprocenten var 14,9 respektive 15,9. KoPl-premien var
i genomsnitt 13,5 procent samt
F6PL- och LFdPl-premien i genomsnitt 11,1 respektive 6,3 procent.
Arets viktigaste hdndelse inom
pensionslagstiftningen agde rum
i slutet av iret di riksdagen behandlade propositionen om en
toulrevidering aY familjepensionssystemet. Syftet med reformen dr att efterlevande makar

oberoende av k6n skall Yara
jimstdllda forminstagare samt att
efterlevandepensionen skall fdrdelas pi ett rattvisare sitt in tidi-

gare och att barnfamiljernas pen-

sionsskydd skall fdrbittras. Reformen trider i kraft den 1 juli
1990. Forberedandet av reformen har i hog grad prdglat verksamheten under ir 1989.

An rqsq

De betinkanden som under
iret avgivits av olika kommittder,
kommissioner och arbetsgrupper syftar till att fdrenkla pensionspraxis och forbIttra ruttsskyddet. Kommitt6n for indringssokande inom pensionsskyddet foreslog att forsikringsdomstolen skall bli hogsta gemensamma besvdrsinstans i
samtliga pensionsirenden, ocksi
sidana som giller den offentliga
sektorn. Vidare f6reslogs att pensionsanstalternas mojlighet till
sjilvrittelse utvidgas. Kommissionen for granskning av principen om sista pensionsanstalt
f6reslog, att den sista anstalten
dar en arbetstagare varit forsikrad skall handlagga pensionsansokan och bevilja pensionen f6r
s6kandens hela arbetshistoria,
oberoende av om pensioneringen sker inom den privata eller
den offentliga sektorn. Vidare
borde forhandsanmilnings- och
f6rhandlingsforfarandet mellan
pensionsanstalterna goras smidigare szmt utkomstskyddet och
behovet av rehabilitering under
pigiende arbetsoforml,ga beaktas i hogre grad an tidigare.
Skattereformen innebar for
pensionstagarnas del att skattens
andel av pensionen sjonk i alla
inkomstklasser. Under iret blev
arbetspensionerna utmatningsbara, vilket likasi piverkade pensionstagarnas situation. Hdrvid
uppvagdes forlusten av att pensionsinkomsten inte ldngre tryggades enligt lag genom fordelen
att pensionstagatna hirefter har
samma kreditvdrdighet som den
dvriga befolkningen.
Principiellt viktiga ar vidare
Iagandringar na gallande finansieringen aY arbetsloshetspensio-

nerna; genom de nya stadgandena pif6rdes de medelstora och

stora arbetsgivarna direkt kostnadsansvar for en del av arbetsloshetspensionerna it de anstillda.
I friga om arbetspensionsbestandets utveckling noteras framf6r allt det okade antalet individuella fortidspensioner. Okningen ir delvis en foljd av att flexibelt pensionsilderssystem infordes inom den offentliga sektorn.
Frin den offentliga sektorn pensionerades mhnga personer som
samtidigt fick ritt till pension pi
basen av tidigare ansdllningar

inom den pivata sektorn. Pensionsbestindet minskade i friga
om en del pensionsslag
- framf6r allt gillde detta arbetsl6shetspensionerna. Till f6lid harav
minskade antalet pensionstagare
i ildern 55
omkring
- 59 ir med
pensionsta6 000. Totalantalet
gare i ildersgruppen 55
ir
- 64
kvarstod oforandrat, vilket
innebar att okningen av antalet personer som gick i fortida pension
uppenbart gillde ildersgruppen
60
- 64 iringar.
pl det inPensionssamarbetet
ternationella planet ledde under
iret till att overenskommelserna
om social trygghet med Grekland och Luxemburg tridde i
kraft.
Det finska niringslivet drabbades av stora konkurser under
irets lopp. Konkurserna piverkade ocksi utvecklingen inom kreditfdrsdkringen och ledde till att
1989 blev det tyngsta iret i kreditforslkringens historia.

Matti Uimonen
uerkstcillande direktor
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STYRELSENS BERATTELSE OM PENSIONSSKYDDSCENTRALENS

vERKSAMHET An rgsg

ivr l9B9 var Pensionsskyddscentralens och arbetspensionssystemets 28:e verksamhetsir. Centrala frigor under verksamhetsiret
var familjepensionsreformen, infdrandet av flexibelt pensionsilderssystem inom den offentliga
sektorn samt arenden i anslutning till pensionssystemens interna arbetsfordelning.

I arbetspensionssystemets
verksamhet medverkade 92 pensionsanstalter; centralorgan fdr
systemet ir Pensionsskyddscentralen. I pensioner utbetalade arbetspensionsanstaltern a 19,1 miliarder mark. Antalet pensionstagare var vid utgingen av lret
820 000. Under verksamhetsiret
behandlade pensionsanstalterna
i05OO0 pensionsansokningar.
Pensionsanstalternas sammanlagda premieinkomst var 22,1 mlljarder mark.
Pensionsskyddscentralen verkar som huvudsaklig producent
av de centraliserade tjanster som
arbetspensionssystemet foruGat-

ter samt som koordinator for
verksamheten i anslutning till
systemets pensionsskydd. Bland
de viktigaste tjansrcrna kan nimnas sakkunniguppdrag vid utvecklandet av pensionsskyddet,
ridgivning i syfte att trygga de
fdrsikrades rittsskydd, limnande aY anvisningar, utbildning,
upprdtthillande av centralregisteq overvakning av forsakringsskyldigheten dvensom kreditfdrsikrings-, informations-, statistikoch forskningsverksamhet.
Tyngdpunkten i styrelsens arbete var forlagd till dels ledning
och 6vervakning och dels frigor
i anslutning till pensionspolitiken. Vid sidan av omfatunde
pensionspolitiska 2renden fdste
styrelsen iven avseende vid arbetspensionslagstiftningens tekniska utvecklande, f6rsikrings4
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premiegrunderna, kreditforslkringsverksamheten och arbetspensionslagarnas tillimpningsanvisningar. Styrelsen sammantridde tjugo ginger under iret.
Den ordinarie verksamheten

Fdrvaltningskostnaderna steg
med 6,3 procent och var sammanlagt 95,1 milfoner mark. Av
dessa kostnader stod l6net arvoden och socialkostnader f6r 51,4
miljoner mark och ADB-kostnaderna for 2O,7 miljoner mark.
Avskrivningar har gjorts i den
omfattning lagen om beskattning
av inkomst av niringsverksamhet tilliter. For den ordinarie
verksamhetens tvingsf6rsikringsfordringar gjordes en kreditf6rlustreservering pi 4,0 mlljoner mark.
Kostnaderna fdr den ordinarie verksamheten ricktes i huvudsak med avgifter frin pensionsanstalterna. Dessa kostnadsandelar var 102,7 miljoner
mark, vilket var 8 procent mera
aniret innan. De dvriga intdkternavar 13,8 miljoner mark. Dessa
6kade med 17,3 procent jimfort
med ir 1988.
Kredi tfors ikringsverksamheten

For

Pensionsskyddscentralens

kreditforslkring var ir 1989 exceptionellt tungt i ersattningshinseende. For forsta gingen i
Pensionsskyddscentralens kreditforsikringsverksamhets historia blev iven iterfdrsikrarna
tvungna attbaraen del av kostnaderna. De utbetalda ersattningarna uppgick till 230,9 miljoner
mark, varav htefilrsdkrarnas andel var 94,0 miljoner mark. I kreditforlustreservering uppl6stes
8,0 miljoner mark medan utjimningsansvaret sj6nk med 77,6
miljoner mark. Forsikringspre-
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mieinkomsten var 63,5 milloner
mark, varav iterforsdkrarnas andel var 10,1 miljoner mark. Till
fdljd av den 6kade ersittningsutgiften kommer man ir l99O att i
nigon min h6ja kreditforsdkringspremien. Utjdmningsansvaret har dock kvarsthtt pi en relativt god nivi och utg6r i bokslutet 68,9 procent av det fulla beloppet.
Vid utgingen av iret var kreditfdrsikringens totalansvar 27,5
miljarder mark. Forsikringsbesdndet okade frin hret innan
med 4,0 miljarder mark eller 16,8
procent. Den del av fdrsikringsbestindet som de till Pensionsskyddscentralen limnade motsakerheterna inte tdckte, vat 9,7
miljarder mark vid utgangen av
ir 1989. Detta belopp 6kade med
14,2 procent idmfort med iret inn2n.

Placeringar
Placeringst illglngar na var vid utgingen av verksamhetsiret 37 5,2
miljoner mark. Dessa tillgingar
fordelade sig pi lin som beviljats

av

Pensionsskyddscentralen

(92,5 mlljoner mark), masskul-

debrevslin (252,5 miljoner

mark) samt aktier (30,1 miljoner
mark). Pi placeringstillgingarna
gjordes vlrdesinkningar motsvarande l,l miljoner mark.
Personal
Pensionsskyddscentralen hade 1r
1989 i genomsnitt 372 anstallda,
vilket 2r en minskning pi sju per-

soner. Vid utgingen av ir 1989
var personalnumerdren 373. L6nerna och arvodena it representantskapet, styrelsen och verkstillande direktoren uppgick till
inalles 931 798 mark samt de
ovriga lonerna och arvodena till
49 114 25O mark.
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RESUII{TRAKNING FOR PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
ORDINARIE VERKSAMHET

t.t

1.1-31.12.1989

-31.12.1988

Intikter av verksamheten
Kostnadsandelar frln
pensionsanstalterna
Gottgorelse p.g.a. f6rsummelser
Pensionsanordningskostnader enl. 15 S APL

+ toz 650 399,80
+ | 557 475,90
2 482 347,00

+
Fdrvaltningsko stnader
Ldner och arvoden
Socidkostnader
6vriga forvaltn. kostnader

+
+

-

39 258 823,49
t2 097 689,73
43 730 543,80

3 043 854,93

+

701725 528,70

95 097

95 002 799,29
I 433 807,48

057,02

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

93 392 751,84

lt

89 394773,37

Avskrivningar fdr

4 528 252,35

anliiggningstillglngar
Ovriga intiikter och kostnader
Hyresin?ikter

Rjinteinrikrcr
Pensionsnimnden
Ovriga kostnader

9 404 897,OO
2 863 978,40
6 522 396,70

+
+
+

5 646

478,70

Riintekostnader

3 746 698,03

Andring i reserveringarna
Kreditf6rlustreservering

4 000 000,00

Riikenskapsperiodens resultat

6

+
+

4 442 240,29

+

0

-

I400 t42,20
1955 938,80
6 r77 t25,23

300,00

+

4 178 655,77
3 734 393,95

t

0

RESUITATNITNWC NON PENSIONS SKYDDSCENTRALENS
KRED ITnonsArruNG SYERKSAMHET

t.r

+

Forsiikringspremieinkomst

53 506

Kreditforluster pl
premiefordringar
Placeringsverksamhet

Inljkter

1.1-3r.12.1988

-31.12.1989

+

250,OO

+

53 578 378,33
3 386194,02

+

+
50 192 184,3r

gt}

894,00

87 325,00

105,00

Kostnader

56

52 872160,99
530

200,75

+

52 24t 960,24

Fordndring

i forsikringspremieansvaret

1746 404,00

3 297 578,00

+

Forsikringsrdrelsens intikter

+

I 10 400 651,31

107 3t9125,24

Ersettningskostnader

Utbealda ersittningar

F6rlndring
i ersittningsansvaret

- 230 922 099,24
+ 28 645 124,37

27 069 827,34
202 276 974,87

+

gt s76 323,55

Forsikringsr<irelsebidrag

88 539 798,74

61469 97t,40

t8 779 325,50

i,terforsikrarnas andel i
Forsikringspremieinkomsten
Fordndringen i forsiikringspremieansvaret
urberalda ersittningar
For?indringen

i ersittningsansvaret
Egen andel

+
+
+

10 068 845,55

5 858 064,05

t g67 036,00

538 155,00

94 017 819,88
9 350 038 00

i f<irs?ikrings-

rorelsebidraget
Rorelsekostnader
Loner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga rorelsekostnader

+

95 266 048,23

+

3 389 724,67

55 224,00

6 451443,05

+

12 327 883,45

5 030 296,74

5 518 07t,o3
1727 598,80
9 958 415,18

2 612 646,35

6 568 591,5t

Driftsbidrag

1555 552,90
2 047 769 r3

8 534 618,77

+

3 693 264,68

Avskrivningar

for anliggningstillglngar

-

5 903 591,51

Rorelseunderskott/overskott

Andringar i reserveringarna
Kreditfodustreservering

+

Direkta skatter
Rrllkenskapsperiodens resultat

t

373 200,OO

334 900,OO

+

3 320 064,68

7 980 586,51

7 585151,58

I

t 634gt3,oo

076 gg5,O0
0

+

0
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BALANSRAKNING

AKTIVA

Finansieringstillglngar
Kassa och banktillgodohavanden
Av iterforsilkringsrorelsen
foranledda fordringar
F6rs2kringspremieansvaret
Ersittningsansvaret
Ovriga fordringar

Rdntor

Ovriga transitoriska fordringar

dvriga finansieringstillglngar

3t.12.1988

4 375 005,30

39 265 840,95

4 896 068,00
g 542 g4t,o0

4t g4t

580,93

Utjiimningsandelar
fcir pensionskostnader
Gottgorelsefordringar
Tlznsitoriska fordringar
Forslkringspremier

31.12.1989

2 929 032,00
292 903,00

56 480 589,93

3

22t

g35,OO

3 933 575,95

t2 861285,28
3 582 t45,50

7 993 734,50

2t

504 26t,94
1781 510,42

14 5t3 581,94

2t
31279 506,85

t2 390 933,70

861 497,36

2 to6 273,47

27 549 916,33
476

3tr

121321998,02

85 027 585,22

g2 627 043,56
252 533 692,30
30 053 432 t4

L4g 731 g5t,o2

262 978 t34,95
33 290 539,4t

375 214168,00

446 000 625,38

Placeringstillglngar
Skuldebrevsfordringar
Masskuldebrevslin

Aktier

Anliggningstillgingar
Aktier och andelar
Fastighetsaktier
Fastigheter

Invenarier
Ovriga anldggningstillgingar

8

314 340,oo

314 340,OA

2 840 072,44

2 840 072,44
33 883 42t,OO
6 332 804,6

3t 978 620,00
6 902 8tg,8t
192 900,00
42 228 752,25

43 563 538,10

2grs1et32,

574 591748,70

192 900,00

PASSIVA
3t.12.1989

3t.12.1988

Frimmande kapital
Av lterforsilkringsrorelsen
foranledda skulder
Aterfdrsdkringspremier

5 034 745,65

Thansitoriska skulder
F6rsiikringspremieforskott

3

6tt 754,to

55 010,00

59 692,00
Forskott for
kostnadsandelar
dvriga transitoriska skulder

Ovriga skulder
Kortfristiga lln
Lingfristiga lln
Uti iimningsandelar

It

293 769,31
75 840 929,19

27 189 708,50

13 770 096,38
t3 ttg 303,47

26 g4g 091,85

2117 030,OO
4 23t 657,33

7 974 t74,OO

2 257 483,33

for

pensionskostnader
Ovriga skulder

4 259

531,53

5 955 993,80

8 491 188,86

4 348 914,48

16653 595,6t

488 737 O47,63

28 455 447,O0
485 629 O47,OO

514 084 494,OO

Fdrslkringsteknisk ansvarsglld
Fdrsdkringspremieansvaret
Ersittningsansvaret

31753 t25,OO
456 983

922,53

529 452 691,64

56t 298 935,56

9 372 226,53

t3 292 813,t4

538 754 918,27

:574 59r 748,70

Reserveringar

Kreditf<idustreservering
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BILAGOR TILL BOKSLUTET

SPECIFIKATION AV PLACERINGSVERKSAMHETEN

1989

Intiikter
Rintor
Dividender
Forsiliningsvinster
Ovriga intikter

1988

50 690 177,03
967 t97,70

47 446 t31,63

I gt7 847,60

823 540,70
4 597 t78,56

3 156,00

5 310,00

53 578 378,33

52 872 t60,gg

154 100,00

160 200,00

3 147 018,57
85 075,45
3 386 t94,O2

410 209,65
44 386,70
630 2oo,75

50 192 t84,31

52 241960,24

Kostnader
Rdntor

l5

Forsilj ningsforluster
Vdrdesdnkningar
Ovriga kostnader

Nettoinulkter

405,00

ATnTonsAKRARNAS ANDEL

I FoRSAKRINGSPREMIEINKOMSTEN

r989

Inhemsk
premier
Sammanlagt
F6RSAKRINGSRoRELSENS RESULTAT

44t 869,gg

l0

373 024,34
068 845,65

6 656 8gt,oo
798 826,95

5 858 064,05

1989

Forsiikringspremieinulkter
+ Nettointikteravplaceringsverksamheten
.1. Ersittningskostnader uan endring

.1.

lt

|

arvoden

1988

av utiamningsbeloppet
Rorelsekostnader

Stokastiskt resultat av forsikringsrorelsen
.1. Andring av utiamningsansvaret

+

52 to6 657,35
50 192 184,31

-

176 482 4g6,gg
9 958 416 18

+

+

1988

+

Virdehojning av placeringstillgingarcn
Forslkringsrorelsens resultat ( = driftsbidrag)

6 568 691,5r

r985
r986
1987
1988

r989

10

Utjdmningsansvar
323 858

858,-

366 138 008,4Lg 544185,482 783
405 210

502,-

t22,-

%"

24t

960,24

+

66932581,68
63 239 3r7,-

+

3 693 254,58

380,-

SOLVENSUTVECKLING

Bokslut

52

25 355 705,74
8 534 6t8,77

84142 071,51
77 573

48 580 945,95

av det fulla beloppet
78,6
75,3
78,3
85,2
68,9

SPECIFIKAIION AV AKTIER OCH ANDELAR
I ANLAGGNINGSTILLGANGARNA

Anal
Aktier och andelar
Oy Tietokonepalvelu Ab

l7

Aktiernas
andel Y"

Nominellt

Bokforings-

vdrde

virde

42,5

170 000,00

170 000,00

AKTIERNAS OCH EASTIGHETERNAS
BESKAITNINGSVARDEN

r989

Placeringstillglngar
Aktier

30

Anliiggningstillglngar
Aktier och andelar

1988

Bokforings-

Beskattnings-

Bokfdrings-

Beskattnings-

virde

v)rde

virde

virde

O53

432,t4

33 7O9

387 500,00
817 404,oo

314 340,00

2 840 072,44
31978 520,OO

Fastighetsaktier
Fastigheter

758,00

74 585

340,OO

3t4

539,41

39 O24 485,OO

340,oo

382 000,00
747 494,00
71 594 280,00

2 840 072,44
33 883 42t,OO

1989

1988

2 000 000,00

2 000 000,00

ANSVAR

Inteckningar

33 29O

FINANSIERINGSKALKYL
ANSKAFFNING AV MEDEL

1989

1988

soe t45,oo
701725 528,70
50192184,31

56 823 55g,OO
93 392 751,84
52 241960,24
6 950 a8o,t t

6l

Forsikringspremieinkomst
Intikter av den ordinarie verksamheten

Nettoinrikt av placeringsverksamheten
Foriindring i frimmande kapital

6 498 797,55
208 925 060,46

ANVANDNING AV MEDEL
Utbetalda ersittningar
Rdrelsekostnader och

forvaltningskostnader
Ovriga intikter och kostnader (netto) *)
Foriindring i finansieringsti[gengar

-

Ftiriindring i placeringstillglngar
F<iriindring i anllggningstillglngar

-

209 409

75t,tg

230 922 099,24

27 069 827,34

105 055 473,20
96 088 833,90

98 029 392,14
7 642 094,23
9 239 782,97

36 294 412,80
70 786 457,38

63 158 449,15

3 528 366 50

4 270 215,36

208 925 060,46

209 409 t61,19

*

Inkluderar iterforslkrarnas andelar,
rdntekostnader och direkta skatter
)
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REVISIONSBERATTELSE

Utsedda vid represenantskapets ordinarie hdstm6te den 12 december 1988 har vi granskat Pensionsskyddscentralens fdrvaltning och rikenskaper fdr ir 1989 i den omfattning god revisionssed fdrutsitter.
Betrdffande granskningen meddelar vi represenantskapet fdljande.
6vervakningsrevis ionen

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till
overvakningsrevisoq har ombesdrjt den fortlopande granskningen av
rikenskaperna. Dirvid har konstaterats att bokforingen ir fdrd enligt
god bokfdringssed, att penningmedlen har skotts med omsorg och
att den interna kontrollen dr indamiisenligt ordnad. Linehandlingarna ar i ordning och placerings- och anliggningstillgingarnas vdrdepapper i forvar.
Bokslutet
Tillsammans har vi granskat bokslutet jlmte grunder. Bokslutet, som
omfattar den ordinarie verksamhetens och kreditforslkringsverksamhetens resultatrdkningar samt balansrdkningen, 1r uppgjort enligt god
bokforingssed. Bida resulatrdkningarna utmynnar i noll-resulat efter
detatt en kreditfdrlustreservering pi 4.000.000 mark gjorts i friga om
den ordinarie verksamheten. Balansrdkningens slutsumma ar
538.764.918,27 mark. Bokslutet och verksamhetsberittelsen ger saklig och riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet
och ekonomi.

Forvaltningen
Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direktionens f6r
kreditforsikringsverksamheten protokoll. Dirtill har vi erhillit de

upplysningar vi funnit erforderliga.
Vid revisionen har vi kommit till den uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen under rikenskapsiret skotts omsorgsfu llt.
F<irslag

Vi forordar att bokslutet faststdlls.
Vi foreslir att styrelsens medlemmar och verkstdllande direktdren
samt direktionen f6r kreditf6rsikringsverksamheten beviljas ansvarsfrihet fdr ir 1989.
Helsingfors den 17 april 1990
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UPPGIFTER OM PENSIONSSKYDDSCENTRALENS VERKSAMHET
DE ARBETSPENSIONSFORSAKRADE BETJANAS

Pensionsskyddscentralen betjdnar de forsdkrade genom att bisti med
personlig ridgivning och att ta emot pensionsansokningar. Dessutom
overvakar Pensionsskyddscentralen att fdrsdkringsskyldigheten fullgors samt ger utlamnden, rekommendationer och beslut i enskilda
forsakrades pensionsdrenden.

Ansokningsservicen

Till Pensionsskyddscentralen inkom under iret 54 000 pensionsansokningar som taits emot vid
Folkpensionsanstaltens lokalbyrier, bankerna och postanstalterna. Under iret fick PSC av pensionsanstalterna meddelande
om 51 000 pensionsansokningar
som anstalterna sjalva tagit emot.
I siffran inglr bide nya pensionsfall och ans6kningar om fortsatt
invalidpension.
For berdkning av ilderspen-

sionen formedlade

Pensions-

skyddscentralen r friga om personer fodda 1.5.1924-31.5.1925
till pensionsanstalterna 13 500 registerutdrag jamte adresser som
anskaffats frin befolkningsregistercentralen. Under iret f6rmedlade PSC 32 OOO meddelanden
frhn Folkpensionsanstalten om
att primartiden for dagpenning
enligt sjukforsdkringslagen hade
upphort. Sammanlagt 33 9OO lekarutlitanden for avg6rande
aY invalidpensionsansokningar
samt andra tilliggsutredningar
formedlades via PSC till pensionsanstalterna.
For undvikande av skiljaktiga
pensionsavgoranden informerar
arbetspensionsanstalterna och
Folkpensionsanstalten varandta
innan pensionsbeslut ges. Under
iret formedlade PSC 58 000 for-

handsanmilningar jdmte

svar

som gillde invalidpensioner och
individuella f6rtidspensioner.
Om avgorandena gir isdr, skall
pensionsanstalterna forhandla
sinsemellan. 6 2OO fall blev foremil for forhandling , varav antalet
skiljaktiga avgoranden stannade
vid ca 200 fall.
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29 50O nya invalidpensionsan:

24 500
3 500
13

600

16

000

2ll

sokningar (foregiende
1r 30 000),
(8 700) ansokningar om
individuell fortidspension
(5 500) ans6kningar om
arbe tsloshetspension
(13 8oo) familjepensionsansokningar
(15 500) ilderspensionsans6kningar och
(77) cleltidspensionsansoknj.ngar.

Det kraftigt okade antalet ansokningar orn individuell f6rtidspension ir en f6ljd av att flexibelt pensionsilderssystem under
iret infordes irnom den offentliga
sektorn. Ansr5kningarna om arbetsloshetspension sj6nk p.g.a.
att ildersgrdnsen fdr pensionering itergick till normalgrinsen
och att sysselsattningsl2get forbattrades.

frin pensionsanstalterna. I praktiken ar det mojligt att ge pensionsberakning uttryckt i mark it
endast en del av de forsakrade. Ar
1989 gavs knappt 29 OOO dylika
utdrag.
Pensionsanstalterna sinde under iret personliga pensionsutdrag ir 80 000 fdrsikrade som
fyllt 30, 35,40,45,50 och 55 ir.
Fbr 64 000 av dessa utdrag gaY
Pensionsskyddscentralen basuppgifter ur sitt register och f6r
19 000 forsikrade stod PSC for
fdrdigt formulerade utdrag.
Med hjdlp av utdragsservicen
kan de forsakrade kontrollera att
uppgifterna iPSC:s register ir
korrekta. Under iret gjordes anmarkningar av 7 000 personer.
Anmarkningarna ledde till att
9 7OO arbetsfdrhillanden blev foremil for utredning.
Registren

I

arbetspensionssystemets cen-

tralregister samlar

Pensionsutdr:rgsservicen
De forsakrade

antingen

till, utan tilliggsuppgifter behovs

pl

fir pensionsutdrag
egen begaran eller

pi initiativ av Pensionsskydds-

centralen. Utan beglran sands utdrag till nya arbetspensionsforsakrade och till dem som har avslutat ett APL- arbetsforhillande.
Under iretgavPSC3T4 000 pensionsutdrag, Yarav 115 000 pi de
forsikrades begiran. I totalantalet ingir de'25 000 utdrag som
gavs till foljd av en av LEL Arbetspensionskassan formedlad bestillning. Pi PSC:s egna avdelningar i samband med mdssor
gavs 9 000 utdrag.
For berakning av pensionsbeloppet uttryckt i mark racker
uppgifterna i PSC-registren inte

Pensions-

skyddscentralen uppgifter om arbetstagarnas och f6retagarnas
pensionstillvixt och. om pen-

sionsavgdranden. Ar 1989
mottog PSC omkring sex miljoner registreringsanmalningar.
Pensionsanstalterna gjorde
1, 7 miljoner uppgiftsfdrfrigningar hos Pensionsskyddscentralen.
Sammanlagt 250 000 f6rfrigningar gillande arbetsfdrhillanden gjordes via dataterminal.
Pensionsskyddscentralen

upprdtthiller iven register over
AP L -pe ns

i

onsanordnin gar na.

Detta register innehiller uppgifter om de arbetsgivare som tecknat APL-fdrsikring. Vid utgingen

aY 1989 omfattade registret
106 000 gdllande APl-pensionsanordningar.

Som underlag fdr fornyandet
av registren gjordes en omfattande kartldggning av uppgiftsbehoven. Under de narmaste iren ar
det meningen att fornya central-

till alla delar. Vidare
krdvde inforandet av familjepensionsre formen omfattande planering i friga om registertekniken.

digare

till2ggsformlnsarrange-

mang. I pensionsanordningar
omfattande minimiskyddet registrerades 33O nya tilliggsfdrminsarrangemang.

registret

Kundridgivningen
Pensionsskyddscentralen betjlnar kunderna per brev, i telefon
samt individuellt i sin kundexpe-

dition. Under iret har 14 000
brev besvarats 40 000 kunder

Registrerade

tilliggsforminer

Pi

Pensionsskyddscentralen ankommer att registrera tilliggsforminer i enlighet med 11 S APL.
Under iret behandlades drygt
I 300 anmdlningar om registrering av tilliggsskydd. Stdrsta delen av dessa gdllde dndringar i tiTILL HELA SYSTEMET OCH TILL
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
INKOMNA PENSIONS.

ANSOKNINGAR

betjinats per telefon och 3 600
kunder betjinats i expeditionen.
Tillimp ningsavgoranden
och utlitanden till
forsikringsdomstole n
Under iret gavs sammanlagt 379
tilldmpningsavgoranden och utlitanden. Till pensionsndmnden
och forsdkringsdomstolen gavs
53 bemotanden i tilldmpningsirenden.

130 000

APL-, FoPL- och

KoPL-overvakningen
Arbetsgivarna 1r enligt lag skyldiga att uppta APL-forsdkring f6r sina ansdllda. Foretagarna skall
sjdlva teckna FoPL-forsikring. De

arbetsgivare som f6rsummat sin
forsikringsskyldighet har i regel
tecknat APl-forsikring efter sirskild uppmaning. I annat fall har

Pensionsskyddscentralen varit
tvungen att pk arbetsgivarens
vagnar uppta forsikring i nlgon
av PSC utsedd pensionsanstalt.

i20 000
1

Forsdkringsdomstolen inbegar av Pensionsskyddscentralen
utlaunden i drenden som giller
sokande av andring. Under iret
gav PSC 2179 urliranden till f6rsikringsdomstolen; av dessa gillde 340 undanr6jande av beslut.
Konsultativa kommissionen
for invaliditetsareriden, som verkar i anslutning till Pensionsskyddscentralen, gav 33 rekommendationer till avgorande.
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Utredningar om arbetsgivarens
anordnande av APL-pensions-
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60 000

PSC

1 035

853

ilagt arbetsgivarna

tvingsforsdkring 85 fall
gottg6relser 1 542 000 mk

50 000
40 000

Arbetsgivaren tecknat forsikring
pi PSC:s uppmaning 358 fall
Arbetsgivarinspektione r
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PENSIONSUTDRAGSSERVICEN

Det dt arbetstagare giuna registerutclragen fordelacle mellan utdrag som
giL'its automatiskt, pd begciran samt
aL' pensionsanstalterna med anucinclancle at, PSC : s regis teruppgifter

AV PCS automatiskt givna

Utretts f6retagares forsdkringsskyldighet
547 fall
Foretagare tecknat forsdkring
pi uppmaning
181 fall
PSC tecknat tvingsforsikring
52 fall
Ansokningar om F6PL2 523
befrielse
2 510
Antal givna beslut
FoPL-befrielse

Pi begaran givna

beviljats

Av pcnsionsanstalterna givna

i

1 883 fall

Beviljats iterintrade

FoPL

202 faII
15

v
I

VERKSAMHETEN SOM ARBETSPENSIONSSYSTEMETS
CENTRALORGAN

I egenskap av centralorgan for arbetspensionssystemet utreder Pensionsskyddscentralen de andelar av pensionerna som pensionsanstalterna gemensamt skall bekosta, uppritthiller centralregister over arbetsforhillanden, foretagarperioder och pensionsanordningaq inspekterar pensionsstiftelser och -kassor samt ger pensionsanstalterna
anvisningar och rekommendationer om lagarnas tilldmpning.
Pensionernas ansvarsfordelning

Pensionsskyddscentralen utredde ir 1989 pensionsanstalternas
ansvarsandelar for de under ir
1988 utbetalade pensioncrna,
Vid ansvarsfordelningen faststdlls
for varje pensionsanstalt dess andel i de pensioner som skall bekostas gemensamt.
Arbetspensionen utbetalas i
sin helhet av en encla pensionsanstalt aven i de fall, di pensionen baserar sig pi f'lera arbetsforhillanden som har forsikrats hos
olika pensionsanstalter. I samband med ansvarsfdrdelningen
formedlas till den betalande pensionsanstalten de belopp, som de
olika pensionsanstalterna skall
svara for.
Ar 1988 utbetalades i APL-,
KAPL- och KoPl-pensioner sammanlagt 13 819 miljoner mark,
varav 75,1 procent eller l0 384
miljoner mark bekostades av
pensionsanstalterna gemensamt.
Denna post fordelade sig mellan
de olika pensionsslagen si, att
51,5 procent utbetalades i
ilderspensioner
15,5 procent utbetalades i invalidpensioner och individuella fi)rtidspensioner
16,6 procent utbetalades i arbetskrshetspcnsioIrer
12,2 procent utbetalacles i familjepensioner och
,{,1 procent utbetalades i
tilldggspensioner.
I deltidspensioner som
ocksi bekostades gemensamt
utbetalades 2,5 miljoner mark.
Sammanlagt 5- pensionsanstalter hade i sidana pensioner
som bekostas gemensamt utbetalat mindre dn deras ansvarsandelar hade forutsatt. Skillnaden,
1 424 mllioner mark, indrevs hos
dessa pensionsanstalter och betaIades ut till de 4J pensionsanstalter som i pensioner hade utbetalat mera :in deras ansvarsanclelar
forutsatte.

I samband med ansvarsf6rdel-

till pensionsanstalterna lven deras andelar i
den av Centralkassan for arbetsloshetskassorna erlagda forsdkringspremie, som utgor tlckning
f6r de utgifter som orsakas av att
arbetsldshetsperioder beaktas i
pensionerna. Forsakringspremien ir 1988 var 449 miljoner
mark.
I FoPl-pensioner utbetalade
pensionsanstalterna nr 1988 sammanlagt I 323 milioner mark, varav staten deltog med 244 miljoner mark. Pensionsskyddscentralen formedlade till staten den
summa pk 34 miljoner mark, vilken utgjorde skillanden mellan
det it pensionsanstalterna beulade forskottet och statens slutliga
andel for FoPl-pensionerna. Ar
1988 utbetalades i LFdPL-pensioner 1 711 milfoner mark, varav
statens andel var 1 423 miljoner
rnark.
F6r bekostandet av fortidspe nsionerna for frontveteraner
tir pensionsanstalterna erslttning av staten genom Pensionsskyilclscentralens formedling. Ar
l98B Lrppgick denna post till 209
mrljoner mark. Till staten formedlade PSC den summa pi O,9
miljoner mark, r,ilken utgjorde
skillnaden mellan forskottet och
statens slutliga andel for dessa
pensioner.
Under ir 1989 erlades genom
Pensionsskyddscentralens f-ormedling aven forskotten f6r samma irs ansvarsf6rdelning. Samtidigt formedlade PSC till pensionsanstalterna 142 miljoner
mark i statsandelsftrrskott for
F6PL-pensionerna samt 138 miljoner mark i statligt crsattningsforskott for frontveteranernas
fortidspensioner.
ningen betalades

Tillimpningsansvisningar

Till

pensionsanstalterna sdndes
unclcr hret 45 cirkular.
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Cirkullren i A-serien, som innehiller alla regeringspropositioner och stadfasa forfattningar
gillande arbetspensionerna, sandes till pensionsanstalterna fdr
kinnedom. I A-serien ingick ocksi anvisningar om tilldmpningen

av arbetspensionslagarna. Arets
viktigaste tillimpningscirkulir
gillde l6nen fdr iterstiende tid,
utmitning av pension, arbetsloshetspensionen och deltidspensionen.

cirkulir angiende forsikringstekniken och
C-serien cirkulir om datatrafiken
B-serien innehiller

mellan pensionsanstalterna.
De av Pensionsskyddscentralen upprltthillna databankerna
ESOR (databas innehillande tilllimpningar och avgoranden) och
EYLE (databas innehillande
PSC:s cirkulir) overfordes i februari till MINTTU- systemet, vilket tillhandahills av Statens datamaskincentral. I och med 6verforingen hrar alla som onskar fltt
tillging till databankerna. Under
iret har ca 100 utomsteende anvindargrupper vid sidan om
PSC:s egen personal anvant data-

bankerna. I december utdkades
MINTTU-systemet med den nya
databasen ELLA, vilken innehiller de gillande arbetspensionslagarna i den omfattning dessa har
i boken Arbetspensionslagarna.
PSC:s databaser upptar endast
finsksprikiga dokument.
Overvakningen vid
pensionskassor och -stiftelser
Lagstadgad pensionsforsdkringsverksamhet bedrivs av 70 pensionsstiftelser och 12 pensionskassor. Under iret inledde tvi
stiftelser och upphorde sex stiftelser med sin verksamhet.
Pensionsstiftelsernas och -kassornas verksamhet omfattar ca
225 OOO persone! varaY ca 5 000
ar f6retagare. Hiri ingir inte
siffrorna for Pensionskassan for
utovande konstnirer, som ocksiL
ar understalld Pensionsskyddscentralens tillsyn.
I samband med 6vervakningen har Pensionsskyddscentralen utbildat och gett rid it
personalen vid stiftelserna och
kassorna.
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KREDITFORSAKRINGEN

Pensionsskyddscentralens kreditforsdkring kan fdretagen anvinda
som sikerhet for sina lin hos arbetspensionsanstalterna. Dessutom
anvdnds kreditforsdkringen till att trygga pensionsstiftelsernas och
-kassornas totala pensionsansvar.

Under rikenskapsiret tillkom
208 nya kreditf6rsdkringskunder; iret innan var motsvarande
antal94.
Huvuddelen av forsakringsbestindet utgor sakerhet for de
lin pensionsanstalterna beviljat

samt for

pensionsanstalternas

ansvarsunderskott. Beloppet av
dessa kreditforsikringar var 18,3
miljarder mark. Pensionsstiftelsernas och -kassornas realegendom utgjorde sakerhet for 9,2
miljarder mark. Av kreditforsdkringsbestindet har 2 276 miljoner mark iterforsikrats i inhemska skadeforsikringsbolag.
Kreditforsikringens premieinkomst var 53,5 miljoner mark.
Den pi premieinkomsten och
kreditforsikringsansvaret bereknade genomsnittliga kreditforsakringspremien dr 0,23 procent
av kreditf6rsakringsansvaret.
Antalet forsdkringar okade
frin fbrra iLret med 294 och var
vid irets slut 8 642.

UTVECKLINGEN AV KREDITFORSAKRINGSVERKSAMHETEN ANEN 1985-1989

Ar
Forsikringspremier

Intikter

av

placeringsverksamheten
Ersattningar
Andring
i ersittningsansvaret
Driftskostnader
Ansvarsglld vid irets slut
Antalet skadefall

53,5

1)

50,2

230,9

<

30,9

26,1

27,1

- 0,3

41,5

1c)

53,0
8,2

61.,5

7,5

353,7

396,8

450,9

574,7

92

77

63

45

drivas ur motsdkerheter och av
llntagare.
Antalet skadefall i proportion
till antalet kunder har under de
senaste iten varierat mellan 0,6
procent och2,2 procent. Ar 1989
var denna siffra 2,1 procent.

8,6

-

28,5
10,0

489,7
104

Direktionen for
kreditforslkringsverksamheten

Direktionen

for

kreditfdrsik-

ringsverksamheten har bl.a. till
uppgift att i specialfall besluta
om kreditf6rsdkringspremiens
storlek samt om vdrdet av till PSC

overliten sikerhet. Under iret
behandlade direktionen 77 sidana specialtarifferingsirenden.
Dessutom behandlade direktionen tvi placeringsirenden.

ANDEL I KREDITFORSAKRINGSBESTANDET ENLIGT
FORSAKRTNGSOBJEKT
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Under iret intrlffade lO4 skadefall; iret innan var antalet 45.1 ersettningar utbetalades 230,9 m1ljoner mark. En del harav kan in-
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]TVECKLANDET AV ARBETSPENSIONSSKYDDET

Pensionsskyddscentralen deltar i utvecklandet av arbetspensionsskyddet dels inom ramen for olika samarbetsorgan och dels genom att ge utlitanden och gora framsrillningar. Ddrtill fdr Pensionsskyddscentralen
statistik samt foretar undersokningar och utredningar och 96r prognoser over arbetstagarnas och foretagarnas pensionsskydd. Dirtill sammanstaller PSC uppgifter om pensionsskvddet i andra lander.

Kommitt6er och arbetsgrupper
Ar 1989 verkade tio pi offentlig
basis tillsatta arbetsgruppeq kommittcer och kommissioner som
behandlade utvecklandet av pen-

sionsskyddet. Storsta delen

aY

dessa organ hade tillsatts av socialoch halsovnrdsminrsteriet. Pensi-

onsskyddscentralen har i omfattande skala forsett dessa beredningsorgan med prognoseq rak-

neexempel

och juridiskt

bak-

grundsmaterial.

Arbetsgrupper i vilkas
arbete Pensionsskyddscentralen
medverkat:
Pensionskommitt6n 1987
Arbetsgruppen for utvecklande
av fdrhandsanmilnings- och forhandlingsforfarandet
Kommitt6n for indringssokande
inom pensionsskyddet
Kommissionen for granskning av
principcn om sisu pensionsanstalt inom forvdrvspensionssvsteme t
Arbetsgruppen for utredande av
sysselsattningslagens verkningar
Pensionskommissionen for lantbruksfdretagarnas avtradelsesystem
Pensionsstiftelsearbetsgruppen

Kommissronen for utredande av

utkomstskyddet under pigiende
rehabilitering
Kommitt6n fbr utvecklande av
fortidspensionssystemen
(Pensionskommitt6n 90)
Utvecklingskommissionen for
social- och hilsosatistiker.

j

pi att mllsdttningen for

dessa

pensioner dr olika. Enligt PSC dr
det mdjligt att avsti frin dyrortsklassificeringen f,5rst efter det att
man 6ver lag avstAr frin denna
klassificering.

De forslag som gjordes aY
kommitt6n for indringssokande
inom pensionsskyddet

betrakta-

des i PSC:s utlitande som nddvdn-

diga med tanke pi forbittrandet
indringssr)kandenas rattsskydd. Utveckllingsarbetet borde
fortsatta; bl.a. ar det viktigt att utveckla de forsta besvdrsinstanserna i organisa:toriskt hlnseende
och att infora de i samband med
dndringssdkandle till2mpade procedurprinciperna i lagstiftningen.
I sitt utlitande om betdnkandet
avgivet av k(fmmissionen for
granskning av principen om sisu
pensionsanstalt fdrenade sig Pensionsskyddscentralen med kommissionens forslag, men fdreslog
samtidigt exaktare formulering av

aY

vissa detaljer.

till social- och hilsovirdsministeriet en framsrillning om att be-

Betraffande promemorian given av arbetsgruppen for utvecklande av forhandsanmdlnings- och
forhandlingsf6rfarandet betraffande invalidpensionsavgoranden
konstaterade Pe nsionsskyddscentralen att forfarandet har fungerat
bra. I sitt utliurnde foreslog PSC
endast vissa mindre tilliggsutred-

srimmelserna fdr utredande av ar-

ningar.

betsforh'illandeuppgifter borde
preciseras bl.a. si. att registerupp-

Till det lagfdrslag som ingick i
betdnkandet avgivet av under-

gifterna skulle vara mera bindande
in de ar for narvarande.
Vidare foreslog PSC fbr minis-

st6dskasselagskr:mmissionen for-

Utlitanden och framstdllningar
Pensionsskyddscentralen lamnade

teriet att kvitteringsreglerna for
pension som utbetalats utan

grund borde preciseras.
I sitt utlitande om det av
22

sionskommittdn 1987 pi viren avgivna betankandet konstaterade
Pensionsskyddscentralen att de
foreslagna dndringarna i makarnas
pensioner och i bostadsbidraget
ar realiserbara. Betraffande pensionernas usteringsfbrfarande betonade Pensionsskyddscentralen att
skillnaderna mellan arbetspensioneringens och folkpensioneringens indexjusteringssystem beror

Pen-

hdll sig Pensionsskyddscentralen
positivt. Kommissionens betankande utgor dock en si omfattande helhet, att vissa dealjer krdver

ytterligare precisering fore sjdlva
lagstiftningen.

Pensionsskyddscentralen konsaterade att utkomststodsarbetsgruppen framfdrt utvecklingsdugliga fdrslag gillande korrigering av
det primara minimiskyddet. Arbetsgruppens f6rslag till nivifor-

h6jningar dr dock enligt PSC:s
isikt inte moriverade; dylika forhojningar skulle leda till att de
medel som anslagits for minimiskyddet skulle anvdndas pi ett
odndamilsenligt och ineffektivt
sdtt. PSC ansig det inte heller vara

socialpolitiskt motiverat att fdrenhetliga justeringsfdrfarandet betraffande fdrminer.
I Pensionsskyddscentralens utlitande, som gavs angiende 2ndring av socialvirdslagen och regeringens utkast till lagstiftning om
familfevirdarlag, betraktades stiftandet av en sdrskild familievlrdarlag som en dndamilsenlig losning.
Harigenom skulle dven familjevirdarnas pensionsskydd gl att
anordna utan krav pi arbets- eller
tjinsteforhillande till kommunen.
Enligt PSC:s uppfattning skulle
det visserligen Yara klarare om
rittsfdrhillandet mellan kommunen och virdaren skulle betraktas
som ett arbetsforhillande, pi vilket bl.a. arbetspensionslagstift-

ningen skulle tilldmpas

utan

specialarrangemang.

Forskning och statistikforing
gillande arbetspensionsskyddet
Analyseringen av forskningsmaterialet angiende familjepensionerna fortsatte under iret. Andra pi-

giende projekt ar forknippade
med de nordiska pensionssystemens utveckling och med kart-

liggning av allmanhetens isikter
om den sociala tryggheten. Resurserna har framfor allt koncentrerats till planeringen av ett forskningsprojekt gdllande den fdrtida
pensioneringen. Under iret blev
fyra forskningsrapporter och
dversikter fardiga.
Inom statistikforingen har man
vid sidan om de regelbundet pubIicerade st2tistikerna gitt in for en
intensifierad uppfoljning av pensionsilderspraxis.
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UTBILDNING OCH INFOR]VIATION
I Pensionsskyddscentralens uppgiJ:ter ingir att utzrbeta och sprida enhetligt informationsmaterial om arbetspensionslagstiftrungen och om forverkligandet av pensionsskyddet. I informations- och utbildningsverksamheten ingir ocksi att upprdtthilla sakkunskapen hos personalen inom den sociala sektorn, handhar,arna av pensionskassorna och -stiftelserna samt andra som

Utbildning for pensionsanstalterna och for grupper
med anknytning till
arbetspensions systemet

I arbetspensionssystemets interna
aY Pensionsskyddscentralen anordnade utbildning deltar pensionsanstalternas anstallda samt
andra som Ir verksamma inorn socialskyddssektorn. Utbildningsprogrammet upptar dels grundkurser och dels kurser om aktuella
frigor, De iterkommande specialkurserna g:iller bl.a. finansieringen
ar. pensionerna, ansvarsfr5rdelningen, kreditfors:ikringen och registerverksamheten. For arbetspen-

sionsinlbrmatorerna

arrangeras

sarskilcla diskussionsdagrr. Arets
stora temadag, Arbetspensionsdagen, samlade nirmare 900 deltagare; i de 6vriga interna kurserna
deltog I 600 personer.
Utbildning arrangeras vidare
enligt overenskommelse mellan
Pensionsskyddscentralen och
Folkpensionsanstalten samt PSC
och penninginrdttningarna. PSC
har dven deltagit i sammankornster som olika banker anordnat under temat pensioner; kunderna visade sig hArvid mest intresserade
av fordelaktighetsjlmfdrelser ocl-r
beskattningsfrigor. Kurssamarbete
har vidare bedrivits med socialstyrelsen, Iansstyrelserna samt kommunerna och fdrsakringsbolagen.

Dessa kurser samlade

inalles

2 000 ih6rare.

arbetets vagnar sysslar med pensionsirenden.

F6r socialsk6tare m.fl.
For medborgarinstitut
For forsikringsbolag
For socialstyrelsen
For Sverigefinl:indare
(tre dagars rundresa)
Pemonalutbildrningen

2t
10

2
1

i

PSC

I

arbetspensionsutbildningen for
personalen behandlades pensionsberakning, arbete under pensionstiden, sjukfdrslkringens dagpenning, arbetsldshetsskyddet
och utm'itning av pension. Fdr
personalen anordnades vidare
bl.a. kurser i fiamstdllnings- och
uttrycksformiLga samt kurser i korrespondens och avfattande av
skrivelser. En fidrdedel av utbildningen anslot sig till datatekniken.
Organisationsreformen iterspeglade sig fbrtfarande i utbildningen; under iret utbildades
bl.a. handledarre och inskolare.
Amnet for kunclservicens temaclag
var manniskan som redskap i
kommunikationen. F6r hela personalen ordnades en temadag under rubriken 'lA.rbetssamfundet i
omvandling
orkar manru- hur
med formansutskan'l I samband

bildningen cleltog
skydclscentralen

i

Pensions-

det riksomfat-

tande projektet "Manniskan, arbetsplatsens viktigaste resurs'1

Antalet utbildningsdagar f6r
personalen uppgick till 2 088,
dvs. 5,5 dagar per ansrilld.

I

Information

:

For Folkpensionsanstalten
kompletteringskurser
grund- och
fortsattningskurser
utbildningsdagar
For bankerna

24

5

2

Hur.udlmnena fdr intbrmationsverksamheten var frigor kring det

flexibla pensionsilderssystemet
och kring familjepensionsrefor-

endagskurser

28

men. Om dessa Imnen informerades inom ramen f6r sivdl en omfattande artikeldistribution som

2

dagars kurser

t6

producering av enskilda artiklar.

dagars kurser

1

I

Dessutom tillhandahdlls material,
sakkunniga och fi5redragshillare
for bl.a. radio och TV samt anordnades informationsmoten for tidningar och organisationer. Av
PSC:s informationsmaterial 6versatts storsta delen ocksi till svenska. Vissa texter oversitts aven till
engelska.

Filtutbildarna och informatdrerna pr6vade under iret en ny
serviceform, nimligen regionala
kundbetjlningsdagar. Vid de hir
dagarna erbldds allmdnheten rid i

pensionsfrigor och personliga
pensionsutdrag ur PSC:S register.

Kundbetjlningsdagarna kompletterades med information i lokalpress och -radio. Infor kampanjdagen i Abo publicerade PSC en
pensionsbilaga i dagstidningen
Turun Sanomat.
Centrala teman i tidskriften
Tyoeldke var t.ex. orsakerna till arbetsoformiga, arbetsmarknadsorganisationernas uppfattning om
pensioncrna. regeringens pensionspolitik, de flexibla pensionslldrarna och familjepensioneringen. Tidskriften Arbetspension
har formedlat motsvarande information pi svenska.
Sirskild uppmarksamhet frstes
under iret vid koordineringen av
produktionen av utbildningsmaterial. Tillsammans med de centrala
arbetsmark nadsorganisationerna
fornyades informationsavdelningen i "Mini-Finland" i Etseri.
I)cnsior tsrlir clrlsc t nt ntlens
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Kundbet j dningsdagarna

i Villmanstrand 27.4-28.4
Massan i Lahris
28.7-58
Omsorgsmdssan i Vasa 7.9-9.9
Aldringsveckan

i

i Helsingfors

30.9-8.10

Finansmissan

Helsingfors

Kundbetjlningsdag i

5.10-710

Abo

7.11.

I,rt,.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Nordiska moten:
AIP-mdte i Sverige
Socialfdrsdkringskurs i Finland
18:e nordiska statistikmdter
i Finland
(utgjorde samtidigt det nordiska satistiksamarbetets
lOO-irsjubileum; det reguljiira
samarbetet inleddes i Kristiania ar 1889)
NoTdDATA-daateknikm6tet i
Danmark

International Social Security
Association's (ISSA) moren:
)O(II generalforsamlingen
i Osterrike
Forskningsmdte i Israel
(huwdtema: mycket gamla minniskors problem)

AV PENSIONSSKYDDSCENTRALEN TILL

OY TIETOKONEPALVELU AB BETA.LADE ADB-KOSTNADER
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ANTALET TERMINALER OCH MIKRODATORER 1980_1989

Information om arbetspensionerna och om den sociala tryggheten i \dft land har under iret
fdrmedlats till ISSA, andra internationella organisationer och

Antal
350
300

pensionsansalter utomlands.

250

dverenskommelserna om social
trygghet
Ar DAg hade Finland overenskommelser med foljande ldnder:
De nordiska Pinderna
Forbundsrepubliken Tyskland
Storbriannien
Schweiz
Osterrike

200

Spanien
Canada

150
100

50

0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 t9t]r 1987 1988

f

Terminalen-

Mikrodatorer

Quebec
Foljande undertecknade
overenskommelser vanar
trida i kraft:
Grekland

Antd

pi att

Luxemburg
Med foljande liinder pigir f6rhandlingar om sluande av ny
overenskommelse eller fomyande av ikraftvarande overenskom-

MEMO-STATISTIK 1988_ 1989

8 000

6 000

4 000

2 000

melse:

Belgien

Storbriannien
Sovjetunionen
Portugal
USA
26

0

67

89

l0

11

r988

U

12

t23456789101112
Mlnad
1989

Mottagna m

Avsdnda

meddelanden
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1989

ORGANISATION

OCH PERSONAL

Verkst:illigheten rv
overcnskomntclscrna:

Dataforvaltningen

Fdrfrigningar och begaran
om utredning
utlindska

pensionsanstalter 4 113
finska pensionsanstalter 2 284

Kundbrev

| 373

Kundsamtal per telefon 4 680
243
Kundbesok hos PSC
antal utfirdade intyg f6r
utsind arbetstagare 528
Enligt socialtrygghetsoverens-

kommelserna skall sysselsittningslandet ombes6rja de anstdlldas socialskydd. Den som

fir

kortvarig arbetskommendering

till ett annat konventionsland
kvarstir dock inom hemlandets
socialforsikring.
Under iret anordnades informationsmoten om socialtrygghetskonventionerna for forsikrade i Norge, Sverige, Danmark
och Fdrbundsrepubliken Tyskland. F6r personalen vid Goteborgs fdrsikringskassa anordnades ett utbildningsmote. Personal

frin S tockholms forsikringskassa
och cheferna frin Sveriges forsikringskassor besokte under
iret Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens tilllimpningar skots i huvudsak av
Oy Tietokonepalvelu Ab. Under
lret pib6rjades minga projekt
for utvecklande av datorsystemen. Dataf6rvaltningsavdelningen koordinerar arbetet i projekt
gdllande kreditforsikringen och
betalningsrorelsen, intjlningsoch personuppgifterna, ridgiv-

nings- och overvakningsverk-

samheten samt de utlindska
funktionerna.
I slutet av iret anvdndes i Pensionsskyddscentralen 130 personliga mikrodatoreq aY vilka
storsta delen var anslutna till ett
lokalt ndt. Thck vare ndten kan
anvandarna garanteras adekvata

tjinster och kontakterna till Tietokonepalvelus centralenhet sk6tas. Under iret skaffades nistan
50 nya mikrodatorer; antalet terminaler sjonk for forsta gingen.
Anvdndningen av kommunikationsprogrammet 6kade; under lret sindes 40 000 och mottogs 60 000 meddelanden. Under iret utvidgades MEMO- kontakterna till mlnga forsikringsanstalter utanf6r PSC.
Personalen

Vid irets slut hade

Pensions-

skyddscentralen 373 anstallda,
varav 72 var tillfJlligt anstillda.
Motsvarande siffror iret innan
var 371 och 7. Omsdttningsprocenten har stigit sedan ir 1983
och ir nu7,3; iret innan var den
6,6. Okningen torde vara en f6ljd

aY det forbdttrade

sysselsdtt-

ningsldget.

Over hdlften eller 64 procent
av personalen har tjanat huset i
mera an io er. De anstdlldas
medelilder ar 40 hr. 77 procent
av de ansdllda dr kvinnor. Inemot 40 procent av de anstallda
har avlagt hdgskoleexamen.
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JI.]RIDISKA DIREKTOREN ANTTI SUOMINEN

rg42-1989

Pensionsskyddscentralens juridiska direktor Antti Suominen avled
24.12.1989 bruten av en svir sjukdom.

Antti Suominen var fodd i Helsingfors 3.2.1942. Lr 1955 avlade han
juris kandidat-examen vid Helsingfors universitet och-ir 1971 ekonomexamen vid finska handelshogskolan i Helsingfors. Ar 1972 blev han
vicehlradshdvding. Antti Suominen var sektionschef vid Kansa- bolagen 1956
f6rsvarsministerns politiska
- 73. ]t 1972 verkade han75som
som social- och hilsovirdsmisekreterare och under iren 1973
anstdlldes som byrichef vid
nisterns politiska sekreterare. Suominen
Pensionstkyddscentralen ir t9B. ]* 1974 utnamndes han till avdelningschef och ir 1980 till juridisk direktor. Han var medlem i provningsnimnden, vice ordf6rande i konsulutiva kommissionen f6r invaliditetsirenden och vice ordforande i LEL Arbetspensionskassans
styrelse. Antti Suominen var ocksi medlem i minga statliga kommitt€er.

Antti Suominen var kind som en skicklig och flitig sakkunnig. Speciellt stort intresse dgnade han lt fdrverkligandet av den enskilda
medborgarens rettsskydd. Genom sitt vanliga och varmhjirtade sitt
var Antti Suominen omtyckt bide som f6rman och som vdn.
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Kreditfdrsdkringsav-

delningens chef
FM Esko Prokkola, SGF

Pensionsskyddscentralens kreditf6rsdkringsvserksamhet
tryggar pensioner, stoder fordelningen av pensionsmedel,
berikar riskfinansieringen och
hiller borgensprovisionerna pl en skilig nivi.

Tfyggandet av pensioner

Wirtsili Marinindustris konkurs visade arbetspensionssystemet sin styrka:
konkursen ledde inte till nhgra
I samband med

u

som helst fdrluster i friga om arbetstagarnas pensioner. Redan i
samband med att systemet skapades hade man beaktat mdjligheten att pensionsstiftelsefdretag
kan gi i konkurs. Fallet Wirtsili
blev for Pensionsskyddscentralens kreditforsikrings del snarast
positiv reklam. Kreditfdrsikringen infriade hdr sitt primira lofte,
ndmligen att trygg pensionerna
i samband med risker inom foretagsverksamheten.
Stod vid fordelningen
av pensionsmedel

En annan viktig uppgift fdr kreditfdrsikringen ir att stoda pensionsansalterna si, att dessa kan
fordela pensionsmedlen pi ett
andamilsenligt sitt i sin placeringsverksamhet.
Det har ibland sagts att iterli,-

ningen inte alltid f6rdelar sig

pi

ett si indamilsenligt satt som
m6jligt. Det hir pistiendet ir
onyanserat; iterliningen f6rdelar
sig ju automatiskt, eftersom

beloppet

ir

line-

beroende av de pensionsforsakringspremi er ifrk gavarande f6retag betalar Det vore
synnerligen arbetsdrygt att genom separata linebeslut fordela
finansieringen till olika delar av
landet, till olika branscher och
till foretag av olika storlek pi ett
lika objektivt sitt som genom
iterlining. Borgensgivarens bedomning av foretagets kreditvdrdighet fungerar dlrmed som kreditgivarens hjilp vid f6rdelningen av finansieringen pi olika foretag.
Uppfattningen att iterliningen ar automatisk och fdrdelaktigar pisitt och vis nigot missvisande; att eterleningen ir automatisk innebir i detta sammanhang att linets anvdndningssyfte
inte ar avg6rande f6r linets beviljande. Att iterliningen ir fordelaktig begrinsas av att foretaget
kan vara i hdg grad skuldsatt.
3r

Premien for kreditforsakring hos
Pensionsskyddscentralen ir beroende aY foretagets risksituation.

Kreditforslkringen ur
produktionssynpunkt
De foretag som anvdnder sig av
kreditforslkringen har sin egen
syn pl kreditfdrsdkringen. Kreditf6rslkringen stdder de kreativa aspekterna i friga om produktionen, eftersom den ger fdretagen mojlighet att ta pengar i situationer ddr de andra penningkdl-

lorna har sinat. Det ir viktigt att
finansieringsalternativen dr tillrdckligt mingsidiga. Alla instanser behover inte bedoma foretagen enligt en och samma modell.
Dct ar kreditforsdkringens uppgift att utveckla samhallsekonomin i en sund riktning genom att
erbjuda nya alternativ inom riskfinansieringen.
Kreditforsikringens
framtidsperspektiv
For att pensionstryggheten skall
kunna optimeras ar det viktigt att
kreditforsikringstariffen befinner sig pi en sund nivi och att
kreditfdrsikringen vilar pi solid
grund. Trots att ir 1989 var tungt
i ersattningshdnseende si har
kreditfdrsdkringens situation inte
f6rsvagats. Kreditforsdkringens
solvens ar relativt bra. Det ir l,iktigt att kreditforsdkringen dr heltackande; pensionsfdrluster i stil
med fallet Turo kan inte accepteras.

Milet att "traffa ratt" uppnis
om kreditfdrsikring lika ldtt kan

beviljas it glesbygdsforetag som
it rika industrianlaggningar i tatorterna. Handldggningen av kreditforsikringsansokningar skall
ske snabbt och smidigt. Beviljandet skall vara oberoende av finansilrernas produktivitetskrar,.
Trots den forindrade penningmarknaden har kreditforsakringen behillit och rentav breddat
sin uppgift nar det gallt att styra
32

riskfinansieringen.
Borgen i form av forsal;ring ir
en naturlig riskblrare. Utvecklandet av tariffen och riskbed6mningen dr hdrvid i nyckelposition. Det finns dock ingen anledning for Pensionsskydds,centralens kreditforsdkring att gi ut
med alltfor braskande marknadsforing i hopp om ett stort fdrsakringsbestind. Men vi skal.l se till
att fdretagen k:inner oss t:illrickligt vdl for att forsti att utnvttia

vira

tidnster.

Kreditforsakringen sarLkte i tiden prisnivin betraffancle borgensforbindelser; i dagens ldge
sorjer den internationella konkurrensen for denna funktion.
Eftersom den hdr konkurrenseffekten inte nir fdretag av alla
storlekar, 1r det viktigt att Pensionsskyddscentralens kreditfdrsakrir-rg fortfarande bidrar till att
sanka prisnivin eller till att itminstone hilla clen pi en skdlig
nivi. Redan genom sin blotta
existens kan PSC:s kreditforsdkring sikerligen piverka pr:isnivin
for borgensforbindelser.
Kreditfo rsikri
utveckling

ngs tari ffen

PSC:s kreclitforsdkrings

s

tariff :ir

unik. Premien stir nimligen

I

proportion till dels linebeloppet
och dels konkursrisken. For att

sinka

kreditfdrsdkringspremien
kan kunden erbjuda sakerheter. I
flertalet fall faststdlls prentien enligt grundtariffen. Endast i nigra
procent av samtliga fall 6vervlgs
frin grundtariffen avvikande tariffering. I fri,ga om skadef-orsikringsbolagen har kred:itforsik-

ringstariffen traditionellt hillit

sig pi ungefar samma nivi som
bankgarantitariffen, dar premien
inte i namnyard grad ar b(3roende
av risken.

Nir Pensionsskyddscentralens forsta kreditfdrsdkringstariff
skulle faststillas fanns det tillging till ytterst fe fdrebilder.
Trots vissa svagheter fdrblev den
h'ir tariffen i kraft i 15 irs tid
-

under den hIr perioden befann
sig skadekrroten hela tiden

pi

en

rimlig nivi.

PSC:s andra kreditfdrslkringstariff grundade sig pi en
metod som professor Aatto Prihti
hade presenterat i sin doktorsavhandling angiende prognostiseringen av konkurser. Det av Prihti anvanda nyckeltalet, som beraknas pi basis aY f6retagets
bokslutsuppgifter och som iterspeglar konkurshotet, blev
snabbt och i storre skala en av
metoderna f6r beddmning av f6retagens kreditv2rdighet.
Den nuvarande tariffen trddde
i kraft ir 1987. Utvecklandet av
tariffen baserade sig pi en unders6kning som gjorts med utgingspunkt i Pensionsskyddscentralens eget material. Det i tariffen
ingiende nya nyckeltal, vilket
alltsiL itergav konkurshotet, har
sedermera tagits i bruk ocksi av
andra finansiarer.
lfall en kund som sdker

kreditforsikring uppfyller

vissa

krav ar Pensionsskyddscentralen
tvungen att bevilja kreditforslkring, trots att inga sakerheter
lamnas. Av detta foljer att forsdk-

ringspremien inte kan Yara
fimnstor och oberoende av risken. Dlrfor ar det ocksi viktigt
att tariffen ir under stdndig observation. De allt snabbare
svangningarna i nlringslivet kri-

ver att kreditforsikringstariffen

ir

oppen fdr snabba f6rindring-

af.

Bakgrunden

till

kreditforsikringens uppkomst
Redan fdre arbetspensionssystemets inforande hade mhnga arbetsgivare anordnat pensionsskydd for sina anst2llda i antingen en pensionsstiftelse eller en
-kassa. Inom pensionsstiftelserna
hade detta gitt till si, att arbetsgivaren hade lovat sina anstallda ett
visst pensionsskydd och i pricip
aven utfast sig att bidra med
medel till stiftelsen si att denna
skulle kunna betala de utlovade

penslonerna.
Foretaget har dock mdilighet
att r2tt fritt dverfora medel till sin
pensionsstiftelse. Det kan m.a.o.
betala ett belopp motsvarande
pensionsforsakringsprcmien antingen direkt i form av pengar eller i fbrm av ett skuldebrev. I
pensionsstiftelsen kan det tillfdlligt finnas ett s.k. ansvarsunderskott, ifall de av foretaget till stiftelsen betalade medlen inte helt
och hnllet tlcker okningen i pensionsansvaret.
Om foretaget rikar i ekonomiska svirigheter leder detta ofu till
sviriplheter ocksi fdr pensionsstiftelsens del. Stiftelsen kan inte

kriva

ansvarsunderskottet aY
fdretaget, eftersom nigot skuldebrev inte existerar. Att indriva
skulder av ett insolvent foretag er
givetvis inte heller enkelt. T.o.m.
den realegendom som stiftelsen
samlat kan medfora forluster.
Egendomen 1r namligen i regel
si fast anknuten till foretagets
verksamhet, att egendomen har
sitt fulla varde endast si ldnge foretaget fungerar.
N'ir arbetspensionssl,stemet
utstr:icktes till bl.a. pensionsstiftelserna var det viktigt att eliminera osikerhetsfaktorerna. Pensionsskyddscentralen fick di i
uppgift att genom sin kreditf6rsdkring garantera pensionsstiftelsernas och -kassornas itagan'
den. Dessutom gavs de foretag
som anlitar pensionsforsdkringsbolagen mojlighet att anvanda
Pensionsskyddscentralens kreditf6rsikring som slkerhet for sina pensionslin.
Verksamheten utvidgas

I

lagarna om pension fdr arbetstagare och i vissa andra ddrtill ni-

ra anslutna lagar definieras omfattningen aY Pensionsskyddscentralens kreditforsikring. Darfor har det i Finland funnits pensionsanstalter vilkas lin inte kan
garanteras glenom PSC:s kredit-

forsdkring. Exempel

pi

dessa

nas pensionsforsakring och Sfomanspensionskassan. I iuli forra
iret trldde en laglndring i kraft

enligt vilken ovan nimnda tvi
pensionsanstalter anslots till Pensionsskyddscentralens kreditforsdkring.
Det har under den senaste tiden varit aktuellt att utvidga Pensionsskyddscentralens kreditf6rs'Jkring till att omfatta dven sidana pensionsstiftelser, som handhar det frivilliga tilldggspensionsskyddet. Det anses inte tidsenligt
att de utfasta loftena om pension
'ir beroende av arbetsgivarforetagets framging. Konkurserna galIande Wartsild Marinindustri och
oberoende av att de
Turo har
haft helt -olika utging
- understrukit behovet av en utveckling i
friga om kreditfdrsdkringen.

Kreditforsikringskunderna

Pensionsskyddscentralen har
n:irmare 5 000 kreditforsikringskunder. Flertalet kunder bestir
av f6retag som beviljats lin av
pensionsanstalterna. F6r en tredjedel av PSC:s kreditforsikringskunder ir det av PSC garanterude linebeloppet hogst 200 000
mark; f6r en tredjedel av kunderna 6verstiger linebeloppet en
miljon mark. For den resterande
tredjedelen kunder ligger linebeloppet darmed mellan 200 000
mark och en miljon mark. Kreditforsdkringskunde rna bestir
m.a.o. till storsta delen av smi
och medelstora foretag.
Kreditforsikringskundernas
geografiska fordelning motsvarar
ritt lingt fordelningen av fdretag
i hela landet, I proportion till antalet foretag finns de flesta kunderna i Nylands, S:t Michels och
Uleiborgs ldn, medan Aland och
Norra Karelens ldn uppvisar de
ligsta siffrorna. Bland kunderna
finns i stort sett alla branscher inom naringslivet foretrddda. Kreditforsikringstagare kan vem
som helst vara, som kan beviljas
lin frln arbetspensionsmedlen.
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PENSIONSUTGIFTEN INOM DEN PRIVATA SEKTORN AR T988,
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urgif, for ilderspensioner
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U,gif, for invalidpensioner
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utSin for arbetsloshetspensioner

l-l

utgirt lor fortidspensioner for

-

frontveteraner. generationsvaxlings-

s

avtddelse- och familiepensioner

I Nylands

lin och pi

Aland utgor

ffkl

il-

derspensionsutgiften over hilften av

den totala pensionsutgiften inom
omridet och ir mera in dubbelt
storre in utgiften for invalidpensionerna. I Uleiborgs, Kuopio och Norra Karelens lin stir ddremot invalidpensionerna for den storsta utgifts-

posten. I Thvastehus lin ir utgiften
for arbetsloshetspensionerna exceptionellt stor.
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GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FOR DEM SOM UPPB;\R
Folkpensionens
andel
':...:.. Denoffentliga
. sektorns andel

Den privau

mk/miLn
3 500

APt-. KAPL-. FoPL- ELLER LFoPL-PENSION 31.12.1988

J 000

2 500

sektorns andel
2 000
1 500
1 000

500
Av totalpensionen for dem som uppbdr arbetspen-

sion utgor folkpensionen for nirvarande cirka en
tredledel. Ndr arbetspensionen okar siL minskar
folkpensionens andel
och tvartom.

-

0

Samtliga APL

KAPL

F6PL

LFoPL

Inkluderar inte familjepensioner
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ANTAL PENSIONSTAGARE INOM DEN PRJVAtrA SEKTORN

vrD

T"TTGANGEN AV

AnrN 1981-1989,

I 000 personer FoRDELT{ING ENLIGT PENSIONSSLAG
800

700
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500

Alderspension

400

I

300
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G
E

100

0

l98r

1982 1983 t984 1985 1986 1987 1988

Generationsvidings- och
avtridelsepension,
fdrtidspension
fdr frontveteraner samt
deltidspension
Arbetsloshetspension

Invalidpension

1989

fuen 1986-1989 inger de fdnida llderspensionerna i llderspensionerna och de individuella fdrtidspensionerna i invalidpensionema.

Under granskningsperioden har antalet pensionerade okat med
150 procent. Av denna Okning sdr llderspensionerna for inemot
6o procent.

ANTAL 5I_64.ANTCE PENSIONSTAGARE INOM DEN
PRIVAIA SNTTONN VID UTGANGEN AV ANTN TSAT_T9A9,

l

o0o personer FoRDELNING ENLIGT PENSIONSSLAG
250

-II-

f TIEIIII

200

150

'
I

100

fuderspension
Generationsvlxlings- och
avtrddelspension,

il

fdrtidspension
f6r frontveteraner samt
deltidspension
Arbetsloshetspension

HM&

Invalidpension

50

0

1983 r9U 1985 1986 t987 1988 t989
fuen 1986-1989 inglr de fdrtida ilderspensionerna i ilderspensionema och de individuella fortidspensionerna i invalidpen-

l98l t982

sionerna.

Okningen i antalet pensionerade som dr yngre in 65 fu rikar sig
med mera iin 8o procents effekt pi lldersintervallet 5544 fu. Under granskningsperioden 6kade analet arbetslOshetspensioner
mest, aven om dkningen beskrivit en siunkande kurva under de

wi senaste
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flren.

ANTAL PERSONER SOM AREN 1981_1939 GATT I PENSION
INOM DEN PRIVATA SEKTORN, FdRDELNING
1000 personer ENLIGT PENSIONSSLAG
80
70
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50

Aderspension

40

Generationsvixlings-

30

och avtidelsepension,

20

.

10

0

1981 t982

l98l

fortidspension
for frontveteraner samt
deltidspension
Arbetsloshetspension

Invalidpension

1984 1985 1986 1987 1988 t989

Aren 1986-1989 ingir de fortida ilderspensionerna ilderspensionerna och de individuella fortiGpensionerna i invalidpensionerna.
Trots att antalet lopande ilderspensioner okat kraftigt si sker pensioneringen i regel via andra pensionsslag; av de nya ilderspensionerade har nimligen tviav tre redan tidigare uppburit pension. Pensionering via arbetsoformiga galler numera tre av fem, under det
att motsvarande proportion i borjan av granskningsperioden var

tvi

av fem.

ANTAL

t;-64-i,nnGAR

SOM

AnrN rg8r-r989

GATT I PENSION INOM DEN PRIVATA SEKTORN,
1000 personer

noRortNING ENLIGT PENSIONSSLAG

50

40

30

:::.

.

Alderspension
:

20

ij::

.

Generatonsvdxlings-

och avtridelsepension,
fortidspension
for frontveteraner samt

t0

cleltidspension

Arbctsloshctspension
0

Invalidpension

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 t98L)
Aren 1986-1989 ingir de fortida ilderspensionerna i ilderspen
sionerna och de individuella fortidspensionerna i invalidpen
sionerna.
De indringar i lagstiftningen som gdller pensionsforminerna iterspeglar sig tydligast piL personer inom ildersintervallet 55-64 ir. I
ianuari 1980 sdnktes ildersgrdnsen for beviljande av arbetsloshetspension och generationsvdxlingspension till 55 ir. Lagen om fortidspension for frontveteraner tradde i kraft i iuli 1982. Bl.a. villkoren for beviljande av pension forbdttrades sedermera upprepade
ginger. I ianuari 1986 infordes fortida ilderspension och individuell fortidspension; samtidigt beslots det att ildersgrdnsen for arbetsloshetspensionen gradvis och under fem irs tid skulle itergi
till lagsudgade 60 ir. I och med att frontveteranerna Paldras har nya
veteranpensioner knappast alls lingre beviliats; andelen veteranpensioner minskar snabbt i takt med att dessa pensioner overgir i
ilderspensioner. Vid utgingen av granskningsperioden dr de yngsu arbetsloshetspensionerade 58 ir och de som uppbdr v€teran-

pension 60 ir.
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AronnsstnuKTuREN r6n pnnsoNER r ARBErsnOnnArrANDE rNoM DEN
n6n oEN 15-64-ARTGA BEFoLKNTNGnN, An 1988

pRIvATA sEKToRN sAMT

Min Alder Kvinnor
@44
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

15-r9

250 200 150 100 50

0

0

50

100

150

200

250

I 000 personer
;rlj;!{i Personer i arbetsforhillande

r,r

ir

1988

Den ovriga befolkningen

Av befolkningen i ildern 20-45 ir ir i stort sett tre av fyra min och varannan kvinna anstillda inom
den privata sektorn. Inom de ildre ildersklasserna minskar andelen anstdllda snabbt; av exempel-

vis 50

-

64-iringarta var endast var fiarde man och var siitte kvinna anstilld.

AronnsstnuKTUREN FOR pENSIoNSTAGARNA INOM DEN
SEKTORN VID UTGANGEN AV AR 1989
Min

PRIVATA

Kvinnor

Alder

8075-79
70-74

6549
5044
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

90 8070 605040 3020 10

-24
0

0102030405060708090
I 000 personer

w

llderspension (453 4OO)
inkl. fortida llderspension
frontveteran-, deltids- och
generationsvixlingspension (19 100)

,

arbetsloshetspension (60 000)

*re+ invalidpension (209 100)
inkl. individuell fortidspension

tvi av fem yngrc dn65lr; knappt hilften av dem ir kvinnor. Av dessa uppbir
var lttonde dels egen pension och dels efterlevandepension frin den privata sektorn. Bland de dldre pensionsugarna rr majoriteten, dvs. ndstan tre av fem, kvinnor. Av dessa kvinnor uppbir var

Av pensionstagarnadr

fjirde efterlevandepension frin den privata sektorn.

Utdver det ovan nimnda uppbir ca 90 000 personer enbart familiepension frin den privata sektorn. Siffran fordelar sig pl 20 000 barn och 70 000 inkor; lnkorna fordelar sig i stort sett iamnt
mellan dem som Ir yngre dn 65 Lr och de 65 ir fyllda.
38

PENSIONSANSTAUTERNAS VERKSAMHET 1989

Pensionsanstalter
Forsdkrade*
Pensioner

3r.12.,
3r.12.,
31,12.,

Beviliade pensioner
Premieinkomst*
Pensionsutgift
Ansvarsskuld*

Genomsn.pension
Genomsn. bevillad pension
* enligt uppskattning

3t,12.,
3r.12.,

st
1000
1000
1000

APL

KAPL

90

I
240

12

I

160

180

142

54

216

t4

7

t6

83

455
1 619
345
2 120
2 206

3AO

22 050

I

st

160
461

ST

St

mill mk
mili mk
mili mk

mk/min
mk/min

46
18 055
13 147
85 615
2 422
2 558

2 100

2 t20
9 720
1 260
1 421

FoPL LF6PL

t

Toalt
93

883

I 7tl

18 597

90

95 855

772
801

2 019

t

792

ANTAL PENSIONER 31.72.,1000 st

1985
Alderspensioner
Invalidpensioner

1985

373

396

176

186

52

63

Familjepensioner
Totalt

134
735

786

IrNORINCEN I ANTALET PENSIONER AN T999, IOOO

St

Arbetsloshetspensioner

inva.lid- och
arbetsloshets-

Pensioner 31.12.1988
Beviljade nya
Overgatt i ilderspension
Avslutade
Pensioner 31.12.1989

141

1987

1988

415
195

1989

435
202

6

148
824

453

o)

209
60

155
857

161
883

pensioner

ilderspensioner

familiepensioner

267

435

155

32

18

12

857
62

-20
-10

-20

-6

-36

totalt

20

269

453

161

883

PENSIONSUTGIFT MILJ.MK

1985
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shespensioner
Familjepensioner
Deltidspensioner

Totdt

1986

1987
6 807
4 309

1988

5 257

6 050

3 221

3 691

976

1 337

481

1 676

t 659
l 861
2

4

10 935

12 754

14 638

t6 420

t

7 614

4 923

I

815

2 065

1989

8 713
5 658

l

891

2 330
5

t8

597

Alla ouan angiuna sffior omfattar

ciuen registrerat tilldggspelrsionsskydd samt uppgifterna for KoPL-pmsionsanstalten. Siffrorna omfattar inte generationsuci.xlingspensioner ocb inte beller FrufPL- ocb AuPl-pensioner.
39

ANDRINGAR I ARBETSPENSIONSLAGsTTFTNTNGEN An rgag
LAG om dndring av 2 och i0 $:n lagen om statens pensioner (L3.1.1989121).
StPL indrades si, att arbetstagare som anstdllts i statens tjdnst utomlands inte pi
basis av en och samma anstillning fir tvi av varandra oberoende pensioner.
2 S SIPL indrades si, att iven tjansrgoringsf6rhiLllanden som er kortare in en
minad berlttigar till pension under vissa forutsattningar. Sidana tjinstgoringsforhillanden som under minst tre kalenderminader i foljd varat kortare tid dn
en minad sammanslis vid tilllmpning av StPL till ett tianstgdringsforhillande,
pi motsvarande satt som enligt stadgandena i 1 S APL. Samtidigt slopades det
stadgandet i SIPL enligt vilket lagen oberoende av forvdrvsinkomster tillampas
pi dem vilkas regelbundna arbetstid ar minst 20 timmar per vecka.
Lagen tradde ikrafr 1.3.1989.
PSC:s cirkulcir A 6/89.
LAG om indring av lagen om statens pensioner (3.2.19891103);
LAG om andring av 2 $ lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel
(3.2.1989 t1o6);
LAG om indring av lagen om pension for kommunala tiansteinnehavare och arbetstagare (3 .2.1989 I 110).
Flexibel pensionsllder infordes inom den offentliga sektorn ndstan pi samma
villkor som inom den privata. Ett betydande undantag utgor bl.a. deltidspensio-

nens och den fortida ilderspensionens ildersgrins, som ar 58 1r inom den offentliga sektorn. I 9 c $ 2 mom. SIPL, som galler den individuella fortidspensionen, regleras vissa sidana faktorer som pi grund av den offentliga sektorns sirdrag dessutom bor beaktas vid beviljandet av individuell fortidspension.
Lagarna tridde i krafr 1.7.1989.
PSC:s

cirkular A 6/89.

FORORDNING om statskontorets fortidspensionsnimnd (10.3.19891227).
Forordningen grundar sig pi 3 S 3 mom. lagen om statens pensioner. Fortidspensionsnimndens uppgift ir att folja med hur det statliga fdrtidspensionssystemet genomfors, gora framstdllningar om dess utvecklande och vid behov meddela allmanna anvisningar om bedomningen av de arbetsforhillanden som avses i 9 c $ SIPL. Ndmnden skall ocksi i enskilda fall avge utlitanden om huruvida
en sokande uppfyller villkoren for individuell fortidspension, Nlmnden bestir
av en ordforande och itta andra medlemmar, av vilka fyra forordnas bland pe rsoner som har foreslagits av de mest rr:presentativa centralorganisationerna for
statens tianstem2n och arbetstagare.

Forordningen trddde i kraft 1.7.7989,
PSC:s

cirkulcir A 9/89.

LAG om indring av 8 $ lagen om pension for kommunala tjansteinnehavare och
arbetstagare (10.3.1989 12 5 0).
KTAPL dndrades si, att andring i kommunala pensionsanstaltens beslut i andra
irenden en pensionsarenden fiLr sokas genom besvir hos lansretten.
Lagen trddde i kraft 1.11.1989.
PSC:s cirkulcir A 9/89.

Med stod av 10 $ 5 mom. lagen om statens pensioner av finansministeriet utfdrdat BESLUT om avdrag av sidan formin frin utlandet som motsvarar pension
och om berakningsgrunder for bestdmmande av storleken av siLdan extra pension som skall betalas som engingsersattning (7.3.19891234).
Beslutet har tillampats fr.o.m. 1.3.1989.
PSC:s cirkulcir A 9/89.
FORORDNING om indring av forordningen om avtredelsepension
(28.4.t989t36t).
Enligt indringen av 3 $ skall vid overlitelse av iord som tillaggsomride overvlgas huruvida omriLde t ir inclamilse nligt till sitt ldge, pi samma grunder som vid
beviljande av jordinkdpslin for anskaffning av tilliggsomride med stod av forordningcn om girdsbruksenheter. Dessutom lindrades vissa begrinsningar i anvdndningen av byggnader och jord.
Forordningen trddde i kraft 1.5.1989.
PSC:s cirkulcir A 21/89.
LAG om indring av 12 $ lagen om pension for arbetstagare (26.5.19891475)i
LAG om dndring av 9 $ lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsfor-

hillanden (26.5.1989

I

475).

Enligt de nya stadgandena svarar pensionsanstaltcn for halva beloppet av en sidan arbetsloshetspension i vilken sisom pensionsgrundande tid enligt APL beaktats den till pensionsildern iterstiende tiden pi basen av ett arbetsforhillande som fortgitt minst fem iLr. For heleffektiv KAPl-pension svarar Arbetspensionskassan f6r 30 %. For sldana arbetsloshetspensioner ddr den iterstiende
tiden har beviljats pi basen av ett APL-arbetsforhillande som fortgitt kortare tid
an fem ir, for KoPl-pensioner och for rena fribrevspensioner svarar pensionsanstalterna gemensamt.
Lagarna tridde i kraft 1.7.1989,
PSC:s

cirkulcir A 18/89.
41

LAG om indring av 5 och 7 $$ lagen om srarens pensioner (15.5.19891553).
Efter det att flexibel pensionsilder i b6rian av iuli 1989 infordes inom statens
pensionssystem, skall det vara mojligt att noggrannare in hittills pi forhand rikna ut pensionsbeloppet for den som gir i pension. Dirfor indrades regeln for
utrekning av den pensionsgrundande lonen si, att det ir under vilket anstellningen upphdr inte skall beaktas i sldana fall, di anslillningen har fortgitt under en
lingre tid in fyra kalenderir.
Ddrtill overfordes ritten att bevil,a dispens betriffande den till pension berittigande tiden frin statsridet till finansministeriet.
Lage

n trldde i kraft 1.7.1989.

PSC:s

cirkulcir A 19/89

LAG om andring av pensionslagen f6r evangelisk-lutherska kyrkan
(16.5.1989t564).
I enlighet med kyrkomotets beslut indrades KyPL si, att individuell fdrtidspension, fortida ilderspension och deltidspension infors i pensionssystemet for
kyrkan enligt samma villkor som i pensionssystemen fdr staten och kommunerna. I samband med reformen slopades de sirskilda pensionsildrarna i 1 $ kyrkans pensionsforordning. l0 $ KyPL, som giller skyldigheten att lamna uppgifter, indrade:s si, att ett omnimnande om privat arbetsgivare fogades till parugrafen.
Lagen tridde i kraft 1.7.1989.
PSC:s cirkukir A 19/89.
LAG om indring av lagen om pension for arbetstagarc (30.5.19891605);
LAG om endring av 4 a $ lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden (3o.6.1989 I 606).
Med anledning av inforandet av flexibla pensionsformer inom den offentliga
sektorn har den privata sektorns lagar justerats pi si sitt, att forutsettningen om
s.k. iterstiende tid inte behover uppfyllas vid beviliande av individuell fortidspension, om arbetstagaren beviljas individuell.fortidspension pi basis av ett senare offentligt arbets- eller tiinsteforhlllande. Aven stadgandena om deltidspension har preciserats for sidana situationer dir deltidspension ocksi beviljas med
stOd av den offentliga sektorns pensionslagar.
Begynnelsetidpunkten for invalidpension indrades i sldana fall dir utbetalningen av siukdagpenning upph6r till foljd av att arbetstagaren bevilias ilderspension enligt nigon annan lag. Utbetalnigen av pensionen boriar utan iakttagande av
primirtid frin samma tidpunkt da ratt dll alderspension uppsdr enligt nigon annan lag in APL. Enligt en ny 13 a $ APL kan Pensionsskyddscentralen tillaa att
placeringskreditforsdkringen even anvinds som sikerhet for Kommunernas
pensionsforsdkrings och sjomanspensionskassans placeringar och fordringar.

Andringarna tridde i kJaft 1.7.1989.
PSC:s

cirkukir A 2O/89.

LAG om indring av 12 a $ lagen om pension for kommunala tjdnsteinnehavare
och arbetstagare (8.9. 1989/805).
Andringen utgdr en del av toulreformen av lagstiftningen betriffande tienstebrott. I 4Okap.5 $ i den nya strafflagen som tridde i kraft 1.1.1990 ingir stadganden om straff for brott mot tystnadsplikten gillande bl.a. kommunala tiansteinnehavare, fortroendevalda och arbetstagare. 12 a $ 2 mom. lagen om pension for
kommunala tiansteinnehavare och arbetstagare, som genom denna dndring bli-

vit overfl6digt, har indrats till en hinvisning till 40 kap. 5 S strafflagen.
Lagen tridde i kraft 1.1.1990.
PSC:s

cirkulcir A 27/89.

Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT om faststillande av det loneindextal,
varom stadgas i 9 $ forordningen om pension for arbetstagare (25.1O.19891942).
l99O.l friga omarEnligt beslutet er det i 9 $ APF avsedda loneinextalet 1481

betspensionerna innebar detta en forhojning
PSC:s cirkulcir A 26/89.

pi

Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT

pi

ir

5,78 procent.

ans6kan, varmed har begirts

faststillancle av indringar i de specialgrunder som giller grundforsikringen enligt APL (15.11.1989; beslutet har inte publicerats i forfattningssamlingen).

Forsikringspremien fdr minimiskyddet enligt APL dr 13,3 procent av l6nen for
ir yngre in24 ir. Fdr dem som ir 1990 fyller 24 ir och for ildre
arbetstagare ir smiarbetsgivarnas forsikringspremie 17,2 procent och storarbetsgivarnas 14,5
- 23,3 procent.
PSC:s cirkulcir A 33/89.
arbetstagare som

Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT pi ansokan, varmed har begirts
faststillande av fdrsikringspremieprocenten enligt 7 $ I mom. lagen om pension for vissa konstnirer och redaktorer i arbetsforhillande (24.11.1989; beslutet
har inte publicerats i forfattningssamlingen).
For arbetsugare som ir yngre in 24 ir dr KoPl-premien 13,3 procent av lonen;
for dem som ir 1990 fyller 24 ir och for ildre arbetstagare ir KoPl-premien 15,0
procent.
PSC:s cirkulcir A 33/89.
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Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT om faststillande av i 10 $ 1 mom. lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden avsedd premieprocenr (28.11.1989 I t06o).
For arbetstagare som ir yngre dn 24 ir ir den i 10 $ 1 mom. KAPL avsedda
premieprocenten 13,3 procent av de l6ner som utbetalas efter ar 1989; fdr dem
som ir 1990 fyller 24 ir och for dldre arbetstagare ir premien 19,0 procent.
PSC:s

cirkulcir A 33/89.

Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT om fastsdllande av i 10 $ lagen om
pension for lantbruksf6rctagare avsedd basprocent och i 9 $ lagen om pension
for foretagare avse dd premieproce nt (13 .12.198911137).
Den i 10 $ I mom. LFoPLavseddabasprocentenoch deni9 $ 1 mom. F6PL avsedda premieprocenten ar 16,9 ir 1990.
PSC:s cirkular A 3j/89.
LAG om andring av 17 $ lagen om pension for arbetstagarc (29.12.1)8911304);
LAG om dndring av 54 $ lagen om siomanspensioner (29.12.198911305).
Lagandringen som ir en foljd av att forbudet mot utmatning av pensioner upphivdes fr.o.m. borjan av l99O fdrpliktar pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen att i enskildafallpi begiran av utsokningsmyndighet meddela
vilket belopp av pension de betalar ut samt uppge de dvriga pensionsansralter
som enligt deras vetskap betalar ut utkomstformaner rill pensionstagaren.

Stadgandet

i

APL giller genom hanvisningsstadganden iven KAPL, FoPL,

LFoPL, AvPL och KoPL. Lagarna tridde i kraft 1.1.1990.
PSC:s

cirkulcir A

1/9O,

LAG om indring av lagen om sjomanspensioner (29.12.198911309).
Genom lagen indrades de stadganden i lagen om sjomanspensioner som giller
siomanspensionskassans styrelse och fullmektige. Styrelsen utses hddanefter av
sjomanspensionskassans fullmiktige. I samband med endringen kontrollerades
ocksi styrelsens verksamhetsformer, dess uppgifter och ratren att teckna pensionskassans namn. Dessutom utstracktes stadgandena om begrinsning av forsdkringsbolagens iganderitt till att ocksl gilla siomanspensionskassan.
Lagen tridde i krafr 1.1.1990.
PSC:s

cirkulcir A 1/90.

LAG om statens pensionsfond (29 .12.1989 ll37 2).
Avsikten med pensionsfonden dr att insamla medel for framtida pensionskostna-

der och att utiamna pensionsutgifterna. Statens imbetsverk och inrdttningar
skall till fonden betala en pensionsavgift som motsvarar det uppkommande pensionsansvaret. De irliga pensionsutgifterna betalas i sin helhet ur ifrigavarande
irs statsbudget. For att det dock skall vara mojligt att ocksi anvinda pensionsfondens medel for dessa pensionsavgifter, kan det for betalning av pensioner ur
fonden irligen overforas ett belopp som motsvarar hogst 314 av utgifterna for de
pensioner som grundar sig pi anstdllning hos staten.
Lagen tridde i kraft 1.1.1990.
PSC:s

cirkular A

LAG om

indring

1/90.

av lagen om pension for lantbruksforetagare (29.12.198911312).

Genom lagen indrades det sett pi vilket lantbruksforetagarens arbetsinkomst
bestAms. Arbetsinkomsten for en brukningsenhet besdms sirskilt for odlad
jordbruksiord och sirskilt for produktiv skogsmark och de sa erhillna arbetsinkomste rna raknas samman. Man utgir alltf amt frin en arbetsinkomst som beriknats enligt arealen, men begreppen iordbruksjord och LFoPL-hektar anvinds in-

te lingre. For produktiv skogsmark infordes stadganden om en egen arbetsinkomstskala och skalan for odlad jordbruksjord iusterades att motsvara ridande
forhillanden. Betrdffande odlad jordbruksiord skall omkring den basarbetsinkomst som berlknats enligt arealen inforas ett normalt arbetsinkomstomride,
for vilket arbetsinkomsten skall kunna faststillas pi ett flexiblare satr an for narvarande. Ocksi for skogsmark infordes stadganden om grunderna for hofning
och sankning av arbetsinkomsten. Lagen innehlller ocksi lndringar i bestimmandet av renigares arbetsinkomst.
Lagen trider ikraft 1.7.1990.
PSC:s

cirkulcir A 1/90.
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KAPIlT

Ordinarie medlemn'tar

Suppleanter
Verkstillande direktor Matti L. Aho

Kanslichef Kari Puro, ordforande

Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

Pol.mag. Jarmo Heinio, viceordforande
Repre s entanter

for

arb et s gi u arna

Vice verkstillande direktor

Verkstillande direktor

Olli

Heikki Bachmann
Industriridet Seppo Hyyppii
Verkstdllande direktor Dennis Seligson
Verksrjllande direktor Tapani Kahri
Dipl.ing. lVilhelm Bruncrona
Direktor Stig-Erik Leiponen

Parola

Verkstdllande direktor Jaakko Rauramo
Styrelseordforande Peter Fazer
Vice verkstdllande direktor Seppo Riski
Verkstillande direktor Markus Tiitola
Direktor Harri Koulumies
Direktor Jarmo Sierla

Verkstillande direktor Jarmo Pellikka

for arbets tagarna
Ordforanden Pertti Viinanen
Ordforanden Antero Miki
Ordforanden Matti Haapakoski
II ordforanden Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Pekka Porttila
Riksforlikn.man Jorma Reini
Ordforanden Raimo Lehtinen

Rep re s entdn ter

Representanter

Ordforanden Heikki Peltonen
Ordforanden Risto Kuisma
Ordforanden Heikki Pohja
Ordforande n Jarl Sund
Organisationssekr. Antti Helenius
Socialsekreterare Veikko Simpanen
Verksamhetsledare Alari Kuiala

for lantbruksforetagarna

Ordf6randen Heikki Haavisto
Virdinnan Terttu Mielikainen
Agronom Ola Rosendahl
Representa.nter

for

Jordbrukaren Osmo PietikAinen

Vlrdinnan Raili Puhakka
Fiskaren Heikki Salokangas

de ouriqa foretdgarna
Verkstdllande direktor Thpio Vasara
Vice verkstdllande direktor tuno Jalonen

Verkstillande direktor Thpani Kasso
Foretagaren Markku'iTuoti
Repre s entanter

for

p ens

ionsfdrs ci krings

Vice verkstillande direktor
Asko Thnskanen
Verkstdllande direktor
Asmo Kalpala
Verkstdllande direktor

Kurt

Liungman

Representant

lagen
Vice verkstillande direktor
Rauno Tienhaara
Vice verkstillande direktdr
Heikki Varho
Vice verkstillande direktor
Jarkko Pajunen

fcir understodskassorna
Verkstdllande direktor

Pensionskassedirektor
Keijo Piskonen
Repre s entant

bo

for

p ens i ons

Juhani Laine
s

ilftukerna

Personaldirektor Eelis Makkonen

Verksamhetsledare Folke Bergstrom

fdrs ci krin gs m e dici n en
Generaldirektor, med.o.kir.dr
Jorma Rantanen

Avdelningsdirektor, med.o. kir.dr

Rep re s entan t fdr

Vesa Vaaranen

duriga medlemma.r
Generaldirektor Vappu ?ipale
Verkstillande direktor

Avdelningschef Paula Kokkonen

Pekka Tuomisto

Seppo Pietiliinen

Vice verkstillande direktor

4)

STYRELSEN
Overdirektor Jukka Ranala,
ordfdrande
Verkstlllande direktor Juhani Kolehmainen,
viceordforande
Rep re s entanter

for

arb etsgiu arna

Direktor Lasse Laatunen
Direktdr Pekka Merenheimo
Vicehdradshovding Mauri Moren
Repre s entanter

for

ar bet s tagarna

Sekreteraren Pekka Ahmavaara
Sakkunnigldkaren Markku Toropainen
(Socialsekreterare Markku Hyvdrinen
till 9.5.1989)
Verksamhetsledare Raimo Pohj avire
Repre s entanter
Agr.o.

for

Forskningssekreterare Kaij a Kallinen
Milj osekreterare Markku lVallin

Avdelningsdirektor Iikko B. Voipio

lan tbruk sfore tagarna

forstlic. Keijo Hyvonen

Rep re s entanter

Vir:ehiradshovding Jukka Ahtela
Direktor Heikki Ropponen
Vicehdradshovding Risto Uski

Agr.o.

forstdr Markku Nevala

for fore tagarna

Adm.vet.doktor ValdemarBrihler

Verkstillande direktor
Veli Saarenheimo

)uriga rnedlernmar
Verkstillande direktor Altti Aurela
Medicinalridet Martti Lehtinen
Verkstillande direktor
Juhani Salminen

Verkstdllande direktor Risto Kausto
Drtcent Timo Somer
Direktor Erkki Berglund

REVISORER
Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren
Verksamhetsledare Thrmo Hyvirinen
Ekonomichef Arto Kuusiola
Ekon.mag. CGR JV. Heikkonen

D:ipl.ekon. CGR Peter Ingstrom
Verksamhetsledare Ensio Seppiilii

Ekonomichef Mikko Paiho
Ekonom CGR Jaakko Pohtio

FO RETAGARNAS DELE GATI ON
Verkstillande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Bitridande avdelningschef Markku Sirvio,
viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku

Trafikridet Fritz Kuula

Taxibilist Krister Olsson
Verkstillande direktor

Fdrvaltningsdirektor Esa Mannisenmiki
Apoteksridet Matti Kannisto

Kaarina Krogerus

Ekonomieridet Marttn Laur6n
Bitr. verksamhetsledare Kai Masalin
Ekonom Jyrki Valtanen
Verkstdllande direktor

V:rkstdllande direktor Pirio Gronroos
Vice verkstlllande direktor

Eino Rajamiki
Bergsridet Paavo V Suominen
Direktor Pertti Kaianne

Direktor Kydsti Vesterinen
Verksrillande direktor thpio

Organisationsdirektor Jouko Kuisma

Avdelningschef Tapani Karonen
Vice verkstdllande direktor Heikki Varho
Vice verkstillande direktor
Alpo Mustonen
Verksamhetsledare Risto Heiskanen
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Verksamhetsledare Pdivi Liedes
Generalsekreterare Olli Thrkka
Handlanden Eila Nurmi
Ritva Haukkala
Vasara

Verksamhetsledare Matti V. Kalevi
Kontaktdirektor Pertti Laesvuori
Direktor Reijo Kaivo-oja

Direktdr Leo Tonttila
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Regeringsridet Heimer Sundberg,
ordforande
Direktor Antti Suominen,
viceordforande

I

24.12.1989

Specialistlikaren i inre medicin

Bitrldande avdelningschef

Martti Lehtinen

Ilkka Savoheimo
Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Specialistlikaren i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Med.lic., specialistlikaren i
neurologi Bengt rVickstrom

Med.o.kir.dr, specialistlikaren i

arbetsmedicin och fdretagshdlsovird
Vesa Vaaranen

Med.o.kir.dr, specialistllkaren i

Docenten i foretagshilsolira

lungsjukdomar och inre medicin

Sakari Tola

Tapio Vdre

Docenten i psykiatri
Martti Olkinuora
Med.lic.. specialistlikaren i
allmin medicin och foretagshllso-

Med.o.kir.dr, specialistlikaren i
psykiatri Antero Leppdvuori
Byrichef Irmeli Backstrom

vird Ikri Kaukinen

Med.o.kir.dr, docenten i ortopedi

och traumatologi Pertti Myllynen
Med.lic., specialistlikaren i allmin medicin och foretagshilsovird
Hannu Suutarinen
Med.lic., sakkunnigllkaren
Markku Toropainen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Inspektor Marja-Liisa Halinen
Bitrddande direktor Erkki Sillanpid
Bedomningschef Marjatta Sir6n
Direktor Esko Vainionpld
(Vice verkstdllande direktor
Paavo Hyvonen till 31.5.1989)
Vice verkstillande direktor
Seppo Pietildinen
Byrichef Mar iatta Pihlaj a
Ledande overlikaren, specialist-

likaren i arbetsmedicin och
fdretagshdlsovird Hannu Hirkonen

Vicehiradshovding Mikko Nyyssoll
Forskningssekreterare Kaif a Kallinen
Vice verksrillande direktor Thuno Jalonen
Inspektdr Pentti Lehmiioki

Verksrillande direktdr Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Pensionsdirektdr Pentti Saarimaki

Byrichef Helinl Nieminen
Pensionsdirektdr Veij o Jalava

DIREKTIONEN FOR KREDITFORSAKRINGEN
Verkstillande direktor Matti Uimonen
ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola

viceordforande

I

24.12.1989
Direktor Antti Suominen
Avdelningsch ef Maria Mai ander

Sakkunnigmedlemmar
Vicehlradshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Bankdirektor Teppo Taberman
Verkstdllande direktor Anssi Karkinen
Vice verkstillande direktor Lauri Koivusalo

Direktor Antti Savolainen
Bankdirektor Risto Vartiovaara

1/

K()NSI I-TAI'I\P, KOMMISSIONEN FOR INFORIIATION5ARI..NDEN
Verkstdllande direktdr Matti Uimonen, ordforande
Avdelningschef Yrjo Larmola, viceordforande

Informationsdirektor Leo Allo
Avdelningschef Kimmo Eskola
Informationschef Eva-Helena Jussila
Verkstillande direktor Antti Kyynlriinen
Informationsdirektor Kari Pekkonen
Informationschef Antti Pullinen
Bitridande direktor Erkki Maasalo
Informationschef Sakari Montonen
Pensionsdirektor Pentti Saarimiki

Direktor Eero

Santala

Informationschef Matti Siromaa

Direktor Pauli Toivonen
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Verkstillande direktor
Vice verkstillande direktor
Administrativ direktor
Planeringsdirektor
Juridisk direkt6r

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Antero Viitanen
Markku Hinninen

Dataforvaltningsavdelningen, avdelningschef
Ekonomiavdelningen, avdelningschef
Bitradande avdelningschef
Forskningsavdelningen, avdelningschef

Riitta-Liisa Lindstrom
Marja Majander
Anu Ronkainen

Antti Suominen
+ 24.r2.1989

Jussi Vanamo

Forbindelsechef

Simo Forss
Jouko Janhunen

Specialforskare

Forsikringstekniska avdelningen
Avdelningschef
Bitridande avdelningschef
Bitrldande avdelnirrgschef
Bitridande avdelningschef
Informationsavdelningen, avdelningschef
Juridiska avdelningen, avdelningschef

Martti Hinniklinen
Sirpa Collin
Hillevi Mannonen

Hannu Ramberg
Yrjo Larmola
Pentti Koivistoinen

Kundbetjiningschef

Thpio Karsikas
Helena Tapio
Lauri Mikel2inen

Bitridande avdelningschef
Utbildningschef
Kreditforsdkringsav,Celningen, avdelningschef

Esko Prokkola, SGF

Produktchef inom kreditforslkringen

Ari Laine

Personalavdelningen, avdelningschef

Seiia Kausto

Utbildningschef

Marja-Liisa Punnonen

Planeringsavdelningen, avdelningschef
Ridgivnings- och overvakningsavdelningen
Avdelningschef
Bitridande avdelningschef
Bitrddande avdelningschef
S tatistikavdelningen, avdelningschef

Antero Ahonen

Heikki Poukka
Ilkka Savoheimo
Markku Sirvi6
Leena Lietsala

Pensionsnlmndens beredningsbyri

Byrichef
Fastighetsservicebyrin, byrichef

Ania Lehesniemi
Risto Isopahkala

Personalllkare

Matti Saarinen
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ARBETARSKYDDSKOMMISS IONEN

UTBILDNINGSKOMMISSIONEN

Representanter fdr arb ets gi u aren
Risto Isopahkala arbetarskyddschef

Repre s entdnter

Seiia Kausto

Tapio Karsikas
Heikki Poukka

Ilkka Savoheimo
Representanter

Kokko
Arja Laakso

f6r arbetstagarna

Lea

Inger

Timo
Pirlo
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arbetsgi
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Representanter

aren Representanter for arbetsgiuaren
Riitta-Liisa Lindstrom, ordforande
Seiia Kausto

Ari Laine

fdr arbetstagarna

Heinonen
Laine
Anna-Stina Sauren
Piivi Suomi

arbetarskyddsfullmiktig Marja
I vicefullmlktig
Anne

Koskinen II vicefullmiktig

Suuuri
Koponen

fdr

Antero Viitanen, ordforande

ordinarie
ordinarie

medlem
medlern

AUTOMATIONSARBETSGRUPPEN

Marja-Liisa Punnonen, sekreterare

Representanter

for arbetstagarna

Kirsti Hyvonen

Outi Heikkili
Asko Lampsiiirvi
Pirio Friberg,sekreterare

PENSIONAMNDENS VERKSAMHETSBERATTELSE 1989

Pensionsnimnden ar forsta
besvdrsinstans i drenden som galler den priYata sektorns arbets-

pensioner. I pensionsndmndens
beslut kan 2nclring sokas hos fdrslkringsdomstolen, som dr hogsta besvdrsinstans i nimnda lrenden.

Pensionsndmnden har 24 ordinarie medlemmar och 20 personliga suppleanter. Medlemskapet i pensionsn:imnden innehas
som bisyssla och medlemmarna
utses for tre 1r i sander. Den senaste treirsperioden borjade
1.1.1989. Till penionsnamnden
utsigs fyra nya medlemmar och
viceordforande. Vid utgiLngen av
verksamhetsiret var 25 personer
ansdllda vid pensionsndmndens
kansli.
Andringsansokningsirendena
avgjordes under vedertagna for-

mer i fyra divisioner som sammantrlde en ging per vecka. Ar
1989 holl pensionsnamnden 182

divisionssammantriden,

dvs.

nistan lika minga som under de
foregiende iren. Varje division
behandlade irenden enligt APL,
KAPL, KoPL, LFoPL och AvPL;
tvi divisioner behandlade dessutom arenden enligt FoPL. Vid
varje sammantrade avgjorde divisionerna 15- 60 besvirsarenden.
Till plenum sammantridde pensionsndmnden fem ginger; vid
dessa plenarmoten behandlades
enbart administrativa irenden.

Antaletbesvirochavgoranden Handliggningstiden
Under verksamhetsiret inkom
5 274 besvar till pensionsndmnden. Antalet besvdr var darmed
339 farreaniret innan, dlantalet
besvar redan borjade sjunka.
Vid verksamhetsirets borjan
Yat 1 819 indringsansdkningsdrenden oavgjorda
irets
- vidAntalet
slut var detta antal 1556.
anhangiga indringsansokningsdrenden har darmed itergitt till
den nivi som gillde fdre infdrandet av den individuella fortidspensioneringen.
Ar 1989 avgjorde pensionsnlmnden 5 694 besvirsirenden.
Av dessa avgoranden gallde 3 618

eller mera dn hilften bedomning

av arbetsforml,ga. Under verksamhetsiret avgjorde pensions-

n'imnden 1432 irenden som
gillde individuell fortidspension
och 2 186 drenden som gillde
traditionell invalidpension. Avgorandena gdllande individuell
fortidspension okade med 308
jimfort med iret innan, medan

avgorandena gillande traditionell invalidpension dlremot var i
stort sett lika minga som lret innan. En mirkbar minskning
skedde i antalet avgdranden gdllande avtradelsepension; dessa
avgoranden sjonk med mera dn
hdlften frin ir 1988.
Over hilften av avg6randena
eller 3 015 gillde APL. Sammanlagt I 142 drenden gillde LFoPL,
678 gdllde FoPL, 549 gillde
KAPL, 278 gallde AvPL och 28
gillde KoPL. Grupplivfdrsakringen for lantbruksf6retagare, som
tridde i kraft 1.7.1989, gav anledning till6 avgoranden ipensionsnamnden.

Helsingfors den

15

februari

Den genomsnittliga

der. Pensionsndmnden ir i detta
avseende ndra den milsatta ni-

vin.
Andringar i
pensionsanstalternas beslut

Ar

1989 avgjorde pensionsnimnden irendena till dndringssdkandenas formin i 75,2 procent av
fallen, dvs. i farre fall dn tidigare.
Pensionsnimnden iterfdrvisade
6,5 procent av fallen till pensionsanstalterna for ny handliggning;
denna andel var nigot storre an
iret innan. I arenden som giller
beddmning av arbetsformiga p5,
traditionella grunder sjonk indringsprocenten frin lJ,0 procent
rill 9,8 procent. Aterf6rvisningsprocenten steg frin 1,7 procent till 2,5 procent. I arenden
gdllande den individuella fortidspensionen sjonk indringsprocenten frin 16.l procent till 12.2
procent. Aterforvisningsprocenten steg ocksi i dessa drenden
och var 4,5 procent ir 1989.

1990

Pensionsncimndens

Pirjo Akesson
Pensionsncimndens

ordforande

kanslicbef

Heimer Sundberg

handlAgg-

ningstiden i pensionsnamnden
har under verksamhetslret forblivit ofdrandrad,. Ar 1989 var
handliggningstiden 4,77 mhna-

PENSIONSNAMNDENS MEDLEI,{MAR
Presidiet
Regeringsridet Heimer Sundberg, ordforande
Regeringsridet luulikki Haikarainen
Regeringsridet Lasse Sinivirta
Vicehdradshovding Timo Havu

Sakkunnigmedlelnrnar
Byrlchef Seppo Virtanen
Specialforskare Matti Toiviainen
Med.lic. Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Thkkunen
Med,o.kir.dr Pentti Ristola
Repres entanter

for

Bl,rlchef Irmeli Backstrom
Fil.mag. Yri6 Turtiainen
Mr:d.lic. Paavo Poukka
Mr:d.o. kir.dr Antero Leppdvuori
Mr:d.o. kir.dr Ilkka Torstila
Med.lic. Juhana Sillanpii

ar bet s giu arna

Vicehlradshovding J ukka Ahtela
Jur.kand. Johan Astrom
Fil.mag. Markku Koponen
Vicehiradshovding Mikko Nyyssoli
Representanter

Su:ppleanter

Jur.kand. Tapio Kuikko

Vicehiradshovding Hannu Rautiainen
Vicehiradshovding Thuno Nouro
Jur.kand. Timo Hoykinpuro

Ior arbetstaSarna

Ansvarige juristen Jarmo Lihteenmiki
Lonesekreterare Pentti Keurulainen

Sakkunniglikare Markku Toropainen
Juristen for soc.politiska enheten
Janne

Forskningssekreterare Kaija Kallinen
Stf avdelningsdirektor Jukka Vainio

for lantbruksforetagarna
Agronom Paavo Vuoksinen
Pol.lic. Kaarina Knuuti
Agronom Antti Huhtamiki
(Agronom Leena Pohlalainen till 31.10.1989)
Vicehiradshovding Outi Antila-Rantanen

Metsimiki

Arb. loshetskassadirektor Seppo
Av

Niininen

talssekreterare Raila Kangasperko

Repres entanter

Appolog Thge Ginstrom
Aplronom Krister Salonen
Aplrolog Johannes Iias
Ap;ronom Jukka-Pekka lbtaja

(Agronom Antti Huhtamaki dll 31.10.1989)

Rep r e s e ntanter

fdr fdr eta garn a

Jurist Ritva Hanski-Pitkikoski
Vicehiradshovding Risto Tuominen
Qur.stud. Antti Hannula till 31.10.1989)
Qur.kand. Leena Siirala till 31.7.1989)
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Jur.kand. Ritva Sjoholm
Vicehiradshdvding Kai Libick

PENSIoNSSKYDDSCENTRALENS PUBLIKATIONER AN TqSq

Juricliska publ ikationcr:

Tyoelikelait 1989
Arbetspensionslagarna 1989
LEL:n soveltamisala
KAPL:s tillimpningsomride
S ocialtrygghe tskonventionerna
(pi finska och pi konventionslandets sprik)
Forskningsrapportcr och iiversiktcr:
Jari Kannisto, Tyoelikkeitl kartuttaneiden tyossioloaika yksityiselll sektorilla sekd heidin osuutensa tyoikdisesd vaestosta. PSC:s unders6kningar 1989:l
Kimmo Norrmdn, Yksilollisen varhaiselakkeen ennakkopiitoksen saaneet ja ty6nteon jatkaminen. PSC:s undersokningar 1989:2
Simo Forss, Eldkkeelle siirtymisen syiti ja seurauksia. Katsaus elikkeelle
siirtymiseen liittyvidn kir j allisuuteen. PS C s undersokn ingar 1)89..:)
Arto Laesvuori, Katsaus elikkeensaajien tuloihin vuodelta 1987. Over:

sikt

17.3.1989.

Reiio Laatunen, Katsaus vuoden 1988 tyoelaketurvaan. Oversikt
13.4.1989

Reifo Laatunen, Eldkemenoennuste vuoclelle 1989. Oversikt 15.6.1989
TEL-LEl-tyontekijoiden ansiokehitys
Arto Laesvuori
- Bo Lundqvist,
29.11.1989
lc)64
1984. Oversikt
Jouko Janhunen, Eldkkeisti ulkomailla. Atta 6versikter.
Statistiska publikrttioncr:

Tyoeldkejirjestelmin tilastollinen vuosikirja. Delarna I och II.
Tilasto Suomen elakkeensaaf ista
(publ. i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Statistik over pensionstagarna i Finland
(publ. i samarbete med Folkpensionsanstalten)
Tyoel'ikemenotilasto alueittain
(i serien SVT Sosiaaliturva, i samarbete med Statistikcentralen)
Tilastotietoja tyosuhteessa olleista
(minadsstatistik)
Kuukausitilasto

jinnesvuositilasto
Rintamaveteraanitilasto
Joustavien ellkelakien seurantatilasto
Joustavien elakelakien hakijatilastot
Yksilollisten varhaiselikkeiden hylkiystilasto
55
- 54-vuotiaina ellkkeelle siirtyneet
Nel

IJroschvrcr:
Tunne tyoelaketurvasi
Kinn din arbetspension
Mille eldkkeelle?
Vilken pension?
Tyontekijin elike
Arbetstagarens pension

(kvartalsstatistik)
(kvartalsvis)
(kvartalsvis)

(minatligen)
(minatligen)
(minatligen)

Ticl-ringar:

Tyoeldke l-5
Arbetspension

1-2

Yrittijdn ellke
Foretagarens pension
El2ketietoa numeroina
Pensionerna i siffror (stencil)

Tyoellkevakuutus
Arbets pens i ons fdrs'ikringe n
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS REGISTER

Nemnen

pi

registren och

pi

den person sonr handhar registcrJreuclena

Personregistret: sektionschef Tellervo Lehtinen
Arbetsforhillanderegistret: sektionschef Arja Laakso
Pensionsregistret: sektionschef Anneli Pohfola
Pensionsanordningsregistret: sektionschef Arja Laakso
Handliggningsregistret: sektionschef Anneli Pohjola

Avsikten med registren
Handhar arbetspensionsskyddet och de kontakter till andra pensionssystem som krdvs fdr denna uppgift
Registren inr-rchiller fbljandc uppgiftskatcgrtrier

Personuppgifter (personregistrct)
Arbetsf-orhillandcuppgi f ter (arbetsforh illandcrcgistrct)
uppgitter om APL-, KAPL- och K.oPl-arbetst'orhillanden
uppgifter om LFoPL- och FoPl-verksamhet
befrielserna frin skyldigheten att teckna foretagarf6rslkring
arbetsl6shetsunderstodsdagar
uppgifter om StPL-, KTAPL- och KyPL-ansdllningar
avslutade anstallningar hos Finlarrds Bank
och Folkpensionsanstalten
S jPL-anstdllningsir

AlP-poing frin

Sverige

Pensiclnsuppgifler (pcnsionsregistl'ct)
pensionsuppgitter om folkpensi<>nsbeslut
arbetspensionsuppgifter
Pensionsanordningsuppgifter (pensionsranordningsrcgistrct)
arbetsgivaruppgifter
arbetsgivares utredningsuppgifte r

Handliggningsuppgiftcr (handliggningr;registret)
utredningar
FoPL- och LFoPL-tilllggsformlncr
pensionsans6kningar
meddelanden om primirtid
fdrhandsanmllningar om invalidpension och
individuell fortidspension
referensuppgifter om olycksfallsltensioner
och dagpenning
undersokningsmeddelanden
besvdr som ir anhingiga i pensionsnimnden
och fdrslkringsdomstolen

<)

