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ARBETSPENSIONSSIffDDET AR 7990

Vid Arets slut utbetalades pensio-
ner enligt pensionslagarna for ar-
betstagare och foretagare samt
enligt lagen om fortidspension
for fronweteraner till926 000 per-
soner. De privata arbetspensions-
anstalterna utbetalade samman-
lagt 21,4 miljarder mark i pensio-
ner enligt dessa lagar. Okningen
jzimfort med Aret innan var 2,2
miljarder mark, vilket innebar en
real6kning ph 5,3 procent. Inom
den offentliga sektorn och i sjo-
manspensioner utbetalades 74,6
miljarder mark; arbetspensioner-
na utgjorde dirmed en post pA
sammanlagt 36,0 miljarder mark.
I folkpensioner utbetalades 76,7
miljarder mark. I lagstadgade
pensioner utbetalades darmed
sammanlagt 55,4 miljarder mark.

Vid Arets slut var arbetspen-
sionssystemets premieinkomst
27,2 miljarder mark och ansvars-
skuld 111,2 miljarder mark. Den
genomsnittliga APL- och KAPL-
premieprocenten var 16,9 respek-
tive 18,1. KoPl-premien var i ge-
nomsnitt 14,8 procent samt F6PL-
och LFoPl-premien i genomsnitt
15,2 respektive 7 ,2 procent.

Den ldnge forberedda familje-
pensionsreformen trzidde i kraft
vid ingAngen av juli. Den nya ty-
pen av efterlevandepension for-
utsatte en mycket betydande ar-
betsinsats av pensionsanstalter-
na, ADB-servicefdretagen och av
Pensionsskyddscentralen. Aven
om famillepensionsreformen ha-
de fdrberetts lange vad lagzind-
ringarna betraffade, blev tiden fOr
reformens tekniska genomfdran-
de kort. Trots detta lyckades man
bra i verkstzilligheten av reformen
- ett tecken dirphdr atthandlagg-
ningstiden betrziffande pensions-
ans6kningarna inte fdrlzingdes.

Mot bakgrunden av drygt ett
hah,t Ars erfarenheter av familje-
pensionsreformen, forefaller det
som om reformen skulle ha lyc-
kats aven i pensronspolitiskt han-
seende. Pensionsjdmkningens ef-
fekter pA
na har i ganska
exakt de oner, som
man raknat et forberedan
de kommittearbetet.

Den lAngsiktiga finansiering

Matti Uimonen
uerkstcillande clire kt1r

en av arbetspensionerna var ett
centralt tema i den pensionspoli-
tiska debatten. Social- och hiilso-
vArdsministeriet tillsatte en kom-
mission for utredande av dels de
IAngsiktiga iinansieringsprinci-
perna gzillande arbetspensions-
forszikringen och dels frAgor i an-
slutning till rintenivAn g2llande
Aterf6rszikring. Arendet var likasA
aktuellt dA man fOrra hosten fatta-
de beslut om arbetspensionspre-
miens nivA for ar 7991.

Under de senaste Aren har den
kraftiga okningen i antalet fortida
pensioner vdckt Aterkommande
uppmdrksamhet. Ar 1990 okade
det sammanlagda antalet arbets-
16shets- och invalidpensioner
med endast inemot 2 000 pensio-
ner. Mot bakgrundefl av att de ef-
ter kriget fodda stora ArskulLarna
nirmar sig Aldern dA sannolikhe-
ten for fortida pensioneringkraf-
tigt 6kar, ar pensioneringstren-
den dock fortfarande orovackan-
de. Social- och hilsovArdsministe-
riet har dzirfor tillsatt den s.k. Pen-
sionskommitten 1990, vars upp-
gift zir att undersdka mdjligheter-
na atL pAverka okningen i antalet
fortida pensioner. Vid sidan om
detta skall kommitt€n utreda oli
ka pensionspolitiskt centrala
aspekter i anslutning till arbets-
och folkpensionernas samord-
ning och till pensionernas index-
justeringar.

Den europeiska integratio-
nens inverkan pA det finlzindska
socialslryddet har under Aret dryf-
tats i olika sammanhang. StatsrA-
det har i detta arende lamnat en
redogorelse till riksdagen. EG-di-
rektivens och -bestdmmelsernas
inverkan pA arbetspensionssyste-
mets forvaltning och pA utform-
ningen av vArt pensionsskydd har
dven dryftats i separata arbets-
grupper och seminarier. Arbetet
med dessa frlgor plglr intensi'vt.

Vid ingAngen av Ar 7997 trad-
de wA andrrngar i arbetspensions-
lagstiftningen i kraft. Sjomans-
pensionssystemet fogades till
PSC-systemet. Till f6ljd harav till
ldmpas principen med sista pen-
sionsanstalt aven pA sjdmanspen-
sionerna, samtidigt som dessa
pensioner inforlivades i det ge-

mensamma ansvarsfordelnings-
systemet. Genom den andra lag-
indringen infordes stadganden
om giltigheten betraffande ar
betsforhallandeuppgifter och
gavs de fOrsikrade mojlighet att
redan innan det egentliga pen-
sions2rendet blir anhzingigt soka
zindring i frlga om faktorer som
pAverkar pensionsbeloppet.

Den ekonomiska handelseut-
vecklingen formdrkades ),tterliga-
re i slutet av hr 7990. Detta ledde
bl.a. till att antalet konkurser i hela
landet 6kade med 40 procent
ydmfort med Aret innan. fuet var
betungande dven for Pensions-
skyddscentralens kreditfdrszik-
ring. Ersdttningsutgiften uppgick
till nasun 730 procent aY
fOrsikringspremieinkomsten.

fu tgqo infoll foretagarpen-
sioneringens 20-fusjubileum.
Inom ramen f6r jubileumsaret an-
ordnades pA mAnga orter evene-
mang, dar man dryftade foreta-
garpensioneringens betydelse for
de forszikrade.
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STYRELSENS BERATTELSE
OM PE NSIONSSI(YDD SCE NTRALEN S

VERKSAMHET AR 7990

fu 1990 var Pensionsskyddscen-
tralens och arbetspensionssyste-
mets 29:e verksamhetsAr. Aret var
ockpA ett jubileumsAr med anled-
ning av att pensionsskyddet for
fdretagarc varit i l<raft 20 Ar. Cen-
trala frhgor under verksamhets-
aret var den europeiska integra-
tionens inverkan pA det flnska
pensionsskyddet, verkstiillighe-
ten av familjepensionsreformen
och finansieringen av arbetspen-
sionsskyddet.

I arbetspensionssystemets
verksamhet medverkade BB pen-
sionsanstalter; centralorgan for
systemet dr Pensionsskyddscen-
tralen. I pensioner utbetalade ar-
betspensionsanstaltern a 21.,4 mil-
jarder mark. Antalet pensionsta-
gare var vid utgangen av aret
825 000. Under verksamhetsAret
behandlade pensionsanstalterna
10i 000 pensionsansokningar.
Pensionsanstalternas samman-
lagda premieinkomst var 27,2 mil-
iarder mark.

Tyngdpunkten i styrelsens ar-
bete var fdrlagd till dels ledning
och oVervakning och dels frAgor i
anslutning till pensionspolitiken.
Vid sryrelsens moten behandla-
des bl.a. finansieringen av arbets-
pensionsskyddet, frAgor i anslut-
ning till fdrbZittrandet av de ar-
betspensionsforsdkrades ratts-
skydd samt reformeringen av re'
habiliteringsverksamheten. Vida-
reYar mlngafrl,gor gillande Pen-
sionsskyddscentralens kreditfor-
sikringsverksamhet f6rem1l for
behandling i sryrelsen. Styrelsen
sammantradde 27 gAnger under
verksamhetsAret.

l)cn ordin:rrie verksatlhctcu

De tjinster som producerades
inom ramen fOr Pensionsskydds-
centralens ordinarie verksamhet
gillde i frimsta hand uwecklan-
det av pensionsskyddet, sdker-
stillandet av de fdrsdkrades rafts-
skydd, uppriitthAllandet av cen-
tralregister, dvervaknin gen av att
forsZikringsskyldigheten fullgors
samt informations-, statistik- och
forskningsverksamhet.

Forvaltningskostnaderna steg
med 8,8 procent ochvar samman-
lagt703,5 miljoner mark. Av dessa
kostnader stod loner, arvoden
och socialkostnader fdr 56,4 mil-
joner mark och ADB-kostnaderna
fdr 2\,5 miljoner mark.

I anldggningstillgAngatna
gjordes avskrivningar i den om-
fattning lagen om beskattning av
inkomst aY niringsverksamhet
tillAter, nimligen 5,2 miljoner
mark. Betr2ffande den ordinarie
verksamhetens wAngsfdrsiik-
ringsfordringar okades kreditfor-
lustreserveringen med 5,0 miljo-
ner mark.

Kostnaderna f6r den ordina-
rie verksamheten tacktes i huvud-
sak med avgifter frAn pensionsan-
stalterna. Dessa kostnadsandelar
var 710,3 miljoner mark, vilket var
7,4 procent mera dn hret innan.
De dvriga intdkterna var 74,7 mil-
joner mark.

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
r6RvertNtll csKo STNADER

I l,oner och arvoden

I Socialkostnader

ADB-kostnader

Ovriga forvaltningskostnader
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Krcdi tfors;ikri n gsvcrksamheten

fu 1990 var premieinkomsten f6r
Pensionsskyddscentralens kredit-
forsikring 91,0 miljoner mark,
varuv Ltefi1rsikrarnas andel var
16,1 milloner mark. Att premiein-
komsten 6kade med 43 procent
jdmfort med Ar 1989 berodde del-
vis pA den fdrh6jning om ca 14
procent som 1.7.1990 gjordes i
premienivln, men framfor allt pt
6kningen i fdrs?ikringsansvaret.

Den enligt resultatrakningen
utbetalda andelen ersaftningar ar
i ekonomiskt hanseende excep-
tionellt positiv. Detta beror pA. att
den stora skada som bokforts
som utgift f1r Ar 1989, under Ar
1990 erholls tillbaka enligt fullt
belopp ur konkursboet. Utan be-
aktande av detta belopp ar 1990
lrs resultat, matt enligt 727 pro-
cents skadekvot betriffande ro-
relsen pA eget ansvar, dlligt. Ett
behov av hoj da fdrsdkringspremi-
er dr dirf5r att Ydnta tr 7997.

Till foljd av bdrskursernas
l<raftiga nedgAng och viirdepap-
persportfoliens sena tillkomst
stannade kreditfdrsikringens re-
sultat i ftAga om placeringsverk-
samheten under acceptabel nivA,
vilket i sin tur ledde till att cirka tre
milj oner upplostes i kreditf6rlust-
reservering. Vid utgAngen av Ar
7990 var kreditforsakringens an-
del av kreditforlustreserveringen
2,4 miljoner mark.

Utj2mningsansvaret var 507
miljoner mark mot 405 miljoner
mark vid utgAngen av Ar 7989.1
bokslutet utgor utj amningsansva-
ret 54 procent av det fulla belop-
pet.

Vid utgingenav fuetvar kreditfor-
sdkringens totalansvar 32,4 mil-
iarder mark; Okningen frin Aret
innan var dirmed 18 procent. Den
del av fdrsikringsbestlndet som
de till Pensionsskyddscentralen
limnade moBakerheterna inte
tdckte, var 73,4 miljarder mark.
Detta belopp 6kade med 38 pro-
cent jamfort med lret innan.

Placcringar

Placeringstillglngarna var vid ut-
gAngen av verksamhetslret 335,4
miljoner mark. Dessa tillglngar
f6rdelade sig pA lAn som beviljats
aY Pensionsskyddscentralen
(55,7 milloner mark), masskulde-
brevslAn (262,8 miljoner mark)
samt aktier (17,8 milloner mark).
PA placeringstillgAngarna gjordes
virdesinkningar motsvarande
5,4 miljoner mark. Dessutom
upptog finansieringstillgAngarna
kortfristiga placeringar fU 230,1
miljoner mark.

Pr:r'sonal

P<:rrsionsskyddscentralen hade Ar
1990 i genomsnitt 379 anstdllda,
vil.ket innebir en okning pA sju
porsoner. Vid utgangenav fu 1990
var personalnumerdren 386. Ok-
ningen beror dels pA den 6kade
arLvdndningen av tillfzillig arbets-
kraft och dels pl det exceptionellt
hoga antalet obesatta befattning-
ar vid utgingen av ir 1989. Den
ordinarie personalens volym 6ka-
d<: inte.

Lonerna och arvodena at rcp-
resentantskapet, styrelsen och
ve,rkstillande direktdren uppgick
till inalles 1005 950 mark samt de

9:'rLg3.l6nerna och arvodena till
):i /ab oo4 marl(.

PENSIONSSKYDDSCENTRAI.ENS
PrACERrNGSTrrrcAncen

I Skuldebrevslen

I Masskuldebrevsl5n

35 Aktier

Kortfristiga placeringar
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RE SUTI?T|RAKNING FOR PENSIONSSI(YDDS-
CENTRALENS ORDINARIE \IERKSAMHET

1,1.-31.72.1990 7.7.-37.72.7989

Intdkter av verksamhet
Kostnadsandelar frAn
pensionsanstalterna
GottgOrelse p.g.a. fdrsummelser
Pensionsanordnings-
kostnader enl. 15 $ APL

+ 110 262 365,24
+ 1727 828,95

+ 702650399,80
+ 7 557 475,90

1 130 305 ll 2 482 347,00

+ 110 853 889,02 + 101 725 528,70

F6rvaltningskostnader
Loner och arvoden
Socialkostnader
Owiga f0rvaltn.kostnader

42 458169,8t
73 g4g 889,55
47 075 872,54 - 103 484937,90

39 258 823,49
72 097 689,73
43730 543,80 95 097 057,02

Avskrivningar for
anl?iggningstillgtngar 5166 413,58 4 528252,35

Owiga intdkter och kostnader
Hyresintikter
Ranteintakter
Pensionsndmnden

+ 10 053 433,50
+ 2 890 375,83

6 964707 ,20

+
+

g 404897,00
2863978,40

+ 5 979 102,13

3181 545,57

5 622 396 70+ 5 646 478,70

3746 698,03

4 000 000,00

Rintekostnader

Andring i reserveringarna
Kreditf6dustreservering 5 000 000 00

Riikenskapsperiodens resultat + 0 t 0
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RE SUTI}ffRAKNING FOR PENSIONSSI{YDDS-
CE NTRALE N S KRE DITF O RSAKRINGSVE RKSAMHET

1.1,-37.12,7990 7.7.-37.12.1989

Forsiikringspremieinkomst + 90 988 393,05 + 63 505250,00

Kreditfoduster pi
pre miefordringar 87 043.00 105,00

Placeringwerksamhet
Intdkter
Kostnader

+ 11 020 4t3,88
I L78 328,47 + 39 902 085,41

+ 53 578 378,33
3 386 794,02 + 50 792 784,31

Foriindring i
forsiikringspremieanwaret 73747 072,00 3297 578,00

Forsdkringsrorelsens intekter + t77 062 363,46 + 110 400651,37

Ersittningskostnader
Utbetalda ersatmingar
Forzindring i ersdttnings
ansvaret

+ 79 990 040,57

56 931 488,67

- 230922099,24

35 941 448,70 + 28 645 124 - 202276974,87

Fdrsikringsr6relsebidrag + 80120 915,35 91875 323,56

Aterforsiikrarnas andel i
Fdrszikringspremieinkomsten
Fordndringen i forsikrings-
premieansvaret
Utbetalda ersattningar
Foriindringen i ersattnings-
ansvaret

76 067 
'60,10

10 068 845,65

+ \ 957 036,00
+ 94 0r7 819,88

+ 9 350 038,00

+ 3 737 712,00
47 383 802,75

8 839 00 69 153 273,85 + 95265048,23

Egen andel i
forsdkringsrorelsebidraget + 70 967 707,51 + 3 389724,51

Rdrelsekostnader
Loner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga rdrelsekostnader

5197 795,63
1 990198,60
2707 817,07 10 895 867,30

5 5r8 071,03
7727 698,80

- 2 572 646,35 - g 958 476,78

6 568 697,57Driftsbidrag

Avskrivningar for
anliggningstillgingar

+ 71834,21

365 200 334 900,00

Rorelseunderskott

lindringar i reserveringarna
Kreditforlustreservering

Direkta skatter

293 355,19 5 903 591,51

+ 2 874 046,19 + 7 980 585,57

7 076 gg5,o0

+ 0 + 0
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BAIAi\tSRAKI\ING

AKTNA

3t.72.7990

7 484 637,1,8
230 089 741.,51.

31.12.1989

56 480 589,93

3933 576,95

1,2 851.285,28

31279 507,86

72 3gO 933,70

1,21321,998,02

92527 043,56
252 533 692,30

30 053 432,1,4

375 21,4168,00

314340,00
2 840 072,44

31978 620,00
6902819,81,

192 900,00

42228752,25

5387649',t8,27

1gg4 542,62
2381452,58

Finansieringstillgingar
Kassa och banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar
Av iterfdrsikringsrdrelsen
foranledda fordringar

Fors?ikringspremieansvaret
ErsattningsansYaret
Ovriga fordringar

Utjiimningsandelar fdr
pensionskostnader

Gottgdrelsefordringar
Transitoriska fordringar

Fdrs2ikringspremier
Rentor
Owiga transitoriska fordringar

Owiga finansieringstillgAngar

Placeringstillgingar
Skuldebrevsfordringar
Masskuldebrevslln
Aktier

Anliiggningstillgingar
Aktier och andelar
Fastighetsalcier
Fastigheter
Inventarier
Owiga anliiggningstillgingar

8 033 780,00
803 378,00

6 803 273,50
22 156 363,93

2 903 019,87

4896068,00
g 642941,,00

8 837 158,00 4t 947 580.93

74 404 377,49

31 862 657,30

307 748,00

7 993734,50
21,50426L,94

1,781 51.0,42

286 g7g 71.3,48

55738773,14
262802 430,30
t7 825 333,27

336 367 536,77

374 340,00
2 840 072,44

30 232 930,00
8 833 821,97

792900
42 474 064,35

655761314,54
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PASSIVA

Frdmmande kapital

Av tterforsiikringsrorelsen
foranledda skulder

Aterforsiikingsp rem ier
Ovriga skulder

Transitoriska skulder
Forsikringspremieforskott
Forskott for kostnads-
andelar
Ovriga transistoriska skulder

Ovriga skulder
Kortfristiga lAn
Lingfristiga lln
Utjimningsandelar for
pensionskostnader
Ovriga skulder

Forsiikringsteknisk anwarsgiild
Fdrsiikringspremieansvaret
Ersittningsansvaret

Reserveringar

Kreditforlu streservering ar

5 657 792,80
45 823 542,00

43185p0

77 085 529.53
1.8 523 577 ,79

t 454 97 7 ,33
802 5r2,00

241785,34
4 280 589,51

45 494 797 ,00
5\3 915 477,30

37.12.1990

52 487 434,80

35 652 232,42

6779 859

37.72.1989

5 034746,65
5 034745,65

55 010,00

71.293769,37
75 840 g2g,1g 27 1,89 708,50

7 974 774,00
2257 483,33

18 4259 537,53 8 491 188,86

559 409 508,30
31753 \25,00

455983 922,63 488737 047,63

554 323 734,70

tt 438 779,84

529 452 697,54

9 312 226,63

555761374,54 538764 918,27
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BIIAGOR TILL BOKSLUTET

SPECIFIKATION AV
PLAC E RIN G SVE RKSAMN HETE N 7990 1.989

Intikter
Rintor
Dividender
Forsiiljningsvinster
Owiga intikter

44 445 730,78
963 338,20

7 609 522,90
) L)) )o

50 690 777,03
967 797,70

7 977 847,60
3 156

47 020 413,88 53 578 378,33

Kostnader
Rdntor
Fdrszil j ningsforluster
Viirdesinkningar
Ovriga kostnader

148 400,00
4 /IJ 5OU.UU

6 381 970"31

154100,00

3 747 078,57
r09 458 10 85 075 4>

7 ll8 328,4f 3 386194,02

50 792 784,31.Nettointdkter 39 902085,47

ATg RFO nSAKRARNAS ANDE L
I FORSAKRINGSPRTMIEINKOMSTEN 1990 7989

Inhemsk
premier
arvoden

Sammanlagt

t8 258 591,00
2 791.030,90

77 44l85g,gg
7 373 024,34

76067 550 10 10 058 845,55

FORSAKRINGSRORELSENS RESUIJIAT 7990 7989

FOrsiikringspremieintdkter
+ Nettointakter av placeringsverksamheten
./ Ersamningskostnaderutan

iindring av utjzimningsbeloppet
./. Rorelsekostnader

Stokastiskt resultat
av fdrsiikringsrorelsen
/. lindring av utjzimningsansvaret
+ VArdehojning av placeringstillgingarna

Fdrsiikringsr6relsens resultat (: driftsbidrag)

64 230 429,95
+ 39 902085,41

52106 657,35
+ 50 792184,37

+ 2700 547,75
10 895 857.30

- 175 482 4g5,gg
9 958 476,78

+ 95 937 195,27

95 855 361,00
84 742 077,57

+ 77 573 380,00

+ 77 834,27 6 568 697,51

SOLVENSUTVECKLING

Bokslut Utiamningsansvar o/o av det fulla beloppet

366138008,-
41.9 544 785,-
482783 502,-
405 270 722,-
507 075 483,-

76,3
1R4
95,2
5g,g
54,0

1,986
r987
1988
7989
1990
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SPECIFIKATION AV AKTIER OCH ANDELAR
I ANT"A.GGNINGSTILLGANGARNA

Antal Aktiernas
andel "/o

Nominellt
vdrde

BokfOrings-
virde

170 000,00

7989
Beskattningsvirde

Aktier och andelar
Oy Tietokonepalvelu Ab 77

AKTIERNAS OCH
FASTIGHETERNAS
BESKATTNINGSVARDEN

Placeringstillgingar
Aktier

Anliiggningstillgingar
Akrief och andelar
Fastighetsaktier
Fastigheter

ANSVAR

Inteckningar

ANSKAFFNING AV MEDEL

Forsiikringspremieinkomst
Intdkter av den ordinarie verksamheten
Nettointakt av placeringwerksamheten
Foriindring i frdmmande kapital

ANVANDNING AV MEDEL

Utbetalda ersittningar
Rorelsekostnader och forvaltningskostnader
Or,niga intdkter och kostnader (netto) ')
Foriindring i finansieringstillgtngar
Fdrindring i placeringstillgingar
Foriindring i anliiggningstillgingar

* ) in klu d e rar dterfdrs ri krarnas
a n de lari rcint e k ostn ade r
ocb direkta skatter

42,5 170 000,00

7990
BokforingsvArde Beskattningsvdrde Bokt6ringsvirde

77 825 333,27 77 694118,00 30 053 432,74 33709 758,00

FINANSIERINGSKATIffL
7990

7990

2 000 000,00

90 907 350,05
110 853 889,02

39 902 085,47
54 797 882,39

295 855 205,87

79 990 040,51
1.1.4 380799,20
58936 438,29

165 657 715,46
38 846 531,29

511.6 925 l8
295 855 206,87

Helsingfors den 27 mars 1991

Jukka Rantala Juhani Kolebmainen

314 340,00
2 840 072,44

30 232 930,00

399 250,00
937 320,00

92 578140,00

314 340,00
2 840 072,44

31978 620,00

387 500,00
877 404,00

74 585 340,00

1989

2 000 000,00

7989

53 505745,00
701725 528,70

50 792784,37
6 498797 55

208925 050,45

230 922 099,24
105 055 473,20
96 088 833,90
35 294 412,80
70786 457,38

3 528 365,50

208925 060,46

Pekka Ahmauaara
Olli Elo
Lasse Laatunen
Raimo Pobjaucire

Altti Aurela
Markku Hyucirinen
Pekka Merenbeimo
Jubani Salminen

Waldemar Btibler
Keijo Hyuonen
Mauri Moren

Matti []irnonen
uerkstci I land e dire ktOr
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REVISIONSBERATTELSE

Utsedda vid representantskapets ordinarie h6stmOte den 11 december
7989 har vi granskat Pensionsskyddscentralens fdrvaltning och rdkenska-
per for hr 7990 i den omfattning god revisionssed f6rutsatter. Betriffande
granskningen meddelar vi representantskapet foljande.

Overvakningsrevisionen

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till over-
vakningsrevisior, har ombesorjt den fortlopande granskningen av raken'
skaperna. D2rvid har konstaterats attbokforingen ar ford enligt god bok
foringssed, att penningmedlen har skotts med omsorg och att den interna
kontrollen dr andamhlsenligt ordnad. Linehandlingarna ir i ordning och
placerings- och anlaggningstillgAn gatnas vdrdepapper i fdrvar.

Bokslutet

Tillsammans har vi granskat bokslutet jamte grunder. Bokslutet, som om-
fattar den ordinarie verksamhetens och kreditforszikringsverksamhetens
resultatr2kningar samt balansrikningen, zir uppgjort enligt god bokf6r-
ingssed. BAda resulta:rakningarna utmynnar i noll-resultat efter det att en
kreditfdrlustreservering pA 5.000.000 mark gjorts i frlga om den ordinarie
verksamheten. Balansrikningens slutsumma ar 665.76I.374,54 mark.
Bokslutet och verksamhetsberittelsen ger saklig och riktig information
om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.

F6rvaltningen

Vi har tagit del av representantskapets, styrelsens och direktionens for kre-
ditf6rsakringsverksamheten protokoll. Dzirtill har vi erhlllit de upplys-
ningar vi funnit erforderliga.

Vid revisionen har vi kommit till den uppfattningen, att Pensions-
skyddscentralen under rdkenskapsAret skdtts omsorgsfullt.

Forslag

Vi forordar att bokslutet faststills.
Vi f6reslAr att styrelsens medlemmar ochverkstillande direktoren samt

direktionen f6r kreditfdrsakringsverksamheten beviljas ansvarsfrihet for
nr 7990.

Helsingfors den 16 april 1991

Thrmo Hyucirinen Arto Kuusiola, GRtul

.laakko Heikkonen, CGR Folke kgengren, CGR
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Pensionsskydds-
centralen betjinar de fdrsikrade
genom att biste med personlig
rAdgivning och att ta emot pen-
sionsansokningar. Dessutom
dvervakar Pensionsskyddscentra-
len att forsiikringsskyldigheten
fullgdrs samt ger utlltanden, re-
kommendationer och beslut i en-
skilda forsikrades pensionsiren-
den.

AnsOkningsscrr.icen

Till Pensionsskyddscentralen in-
kom under Lret 57 000 pensions-
ansdkningar som tagits emot vid
Folkpensionsanstaltens lokalby-
rAer, bankerna och postanstalter-
na. Pensionsanstalterna meddela-
de om 50 000 pensionsans6k-
ningar som de sjdlv^tagit emot. I
siffrorna ingAr bide nya pensions-
ansdkningar och ansokningar om
fortsatt invalidpension.

Sedan vAren 1990 gor arbets-
pensionsanstalterna inte lingre
forhandsanmdlningar betraffan-
de Alderspensionerna till Folk-
pensionsanstalten. Till forsikrade
som nirmar sig pensionsAldern
sinder arbetspensionsanstalter-
na dock fortfarande forhandsifull-
da ansokningsblanketter samt en
berikning av arbetspensionens
belopp. For detta indamAl fdr-
medlade Pensionsskyddscentra-
len i ftLga om personer fodda
1.6.1925 - 31.5.1925 till pensions-
anstalterna 13 000 registerutdrag
jdmte adresser som anskaffats
frAn befolkningsregistercentra-
len. For avgdrande av pensions-
ansdkningar f6rmedlades dess-
utom 37 500likarutlltanden och
andra tilliggsutredningar till pen-
sionsanstalterna.

Under Aret fdrmedlade PSC

32 000 meddelanden frAn Folk-
pensionsanstalten om att primir-
tiden f6r dagpenning enligt sjuk-
fdrsdkringslagen hade upphort.

TJPPGIFTER OM
PE NSIONSSI(YD D S CE NTRALE N S VE RKSAMHET

DE ARBETSPENSTONSFonSAXnAOE BETJNAS

Fdr undvikande av skiljaktiga
pensionsavgoranden informerar
arbetspensionsanstalterna och
Folkpensionsanstalten varandra
innan pensionsbeslut ges. Under
lret fdrmedlade PSC 55 000 fdr-
handsanmilningar jdmte svar
som gdllde invalidpensioner och
individuella fortidspensioner.
Om avgdrandena gAr isir, skall
pensionsanstalterna forhandla
sinsemellan. fu 1990 blev 5 200
fall fdremAl for forhandling, varav
antalet skiljaktiga avgdranden
stannade vid 130 fall.
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TILI- HEIA SYSTEMET OCH TILL PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
rN KoM NA PENSToN sAN sdxr,ttNcAR

NedgAngen i antalet ansdk-
ningar om individuell f6rtidspen-
sion beror pl, att den ansoknings-
rusning som Ar 1989 uppkom i
och med att flexibelt pensionsAl-
derssystem infordes inom den of-
fentliga sektorn, smAningom har
jdmnat ut sig. Ans6kningaffra om
arbetsloshetspension minskade
till foljd av dels de senaste Arens
gynnsamma sysselsittningslige
och dels AtergAngen till den lag-
stadgade lldersgrzinsen 60 hr fdr
beviljande av arbetsldshetspen-
sion.

I 1990

- 1989

Deltids-
pension

7981 7982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

I llll Pensionsskyddscentralen I 'Illl hela systemet inkomna
inkomna

uNornAnrN 1989 ocH 1990 cJoRDA pENSroNSANSorouNcAR
ENLIGT PENSIONSSI-AG
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betstagarnas och foretagarnas
pensionstillvaxt och om pen-
sionsavgoranden. fu 1990 bok-
forde PSC omkring 5 miljoner re-
gisterhdndelser.

Pensionsanstalterna giorde
2,8 miljoner uppgiftsf6rfrAgning-
ar hos Pensionsslryddscentralen.
Sammanlagt 250 000 f6rfrAgning-
ar gzillande arbetsforhAllanden
gjordes via dataterminal.

Pensionsslryddscentralen
uppritthAller dven register 6ver
APL- pensi onsanordnin gar na.
Detta register innehAller uppgif-
ter om de arbetsgivare som teck-
nat APl-forsdkring. Vid utgAngen
av hr 1990 omfattade registret
107 000 gdllande APl-pensions-
anordningar.

Till f6lid avlagindringar gjor-
des under Aret omfattande ind-
ringar i registren och i registerser-
vicen. Speciellt stora insatser
krivde familf epensionsreformen
samt fogandet av SjPl-pensions-
ratten till APL-ansvarsfordelning-
en och till principen med sista
pensionsanstalt. Utvecklingen av
registren har fortsatt inom ramen
f6r en omfattande kartliggning av
uppgiftsbehovet; i samband med
detta har olika planeringsprojekt
inletts.

Under verksamhetsAret afl-
vandes f6r projekt och planering i
anslutning till registren omkring
2 000 personarbetsdagar.

Itcgist rcnrclc ti I lliggslirnnrurcr

PA Pensionsskyddscentralen an-
kommer att registrera tilliggsfor-
mAner i enlighet med 11 S APL.
Den karta over tilldggsformAner
som reglerar registreringen av till-
lziggsformAner, indrades till foljd
av lagAndringaffn i anslutning till
familjepensionsreformen, vilken
ju trzidde i kraft 1.71990. Under
Aret behandlades drygt 5 500 an-
mAlningar om registrering av till-

I)cr.tsi ortsrrtclr:tgsscrr i cen

De forsdkrade fAr pensionsutdrag
antingen pA egen begdran eller pA
i nitiativ av Pensionsskyddscentra-
len. Utan begaran sdnds utdrag till
nya arbetspensionsforsdkrade
och till dem som har avslutat ett
APL-arbetsfdrhAllande. Under
Aret gav PSC 437 000 pensionsut-
drag,varav 90 000 pA de fdrsikra-
des begdran. I totalantalet ingAr
91 000 utdrag som gavs till foljd av
bestzillning glord av LEL tubets-
pensionskassan och Pensions-
kassan fdr ut6vande konstnarer.
PA PSC:s egna avdelningar i sam-
band med mdssor gavs 10 000 ut-
drag.

For berikning av pensionsbe-
Ioppet uttryckt i mark rdcker upp-
gifterna i PSC-registren inte till ndr
det gziller pAgAende arbetsfdrhAl-
landen eller fdretagarverksamhet,
utan tillaggsuppgifter behovs frAn
pensionsanstalterna. I praktiken
dr det mojligt att ge pensionsbe-
rikning uttryckt i mark At endast
en del av de f6rsikrade. i* tggO
gavs cirka 29 000 dylika utdrag.

Pensionsanstalterna sande
under hret pensionsutdrag at
135 000 fdrsdkrade som 8r11t 30,
35, 40, 45, 50 och 55 Ar. FOr
120 000 al, dessa utdrag gav Pen-
sionsskyddscentralen basuppgif-
ter ur sitt register och fdr 15 000
fdrsdkrade stod PSC for fardigt
formulerade utdrag.

Med hjalp av utdragsservicen
kan de forsdkrade kontrollera att
uppgifterna i PSC:s register 2r kor'
rekta. Under Aret gjordes anmdrk-
ningar av 6 800 personer, medan
9 100 arbetsforhallanden blev f6-
remAl f6r utredning.

Ileqistrcn

I arbetspensionssystemets cen-
tralregister samlar Pensions-
sklrddscentralen uppgifter om ar-

laggsskydd. Stdrsta delen av des-
sa g2llde Andringar som familje-
pensionsreformen f6ranledde i
tidigare tilldggsformAnsarrange-
mang. I pensionsanordningar
omfattande minimiskyddet re-
gistrerades 245 nya till2ggsfor-
mAnsarrangemang.

AT ARBETSTAGARE GNTNA
REGISTERI]TDRAG

I Av PSC autonratiskt gir.na

I PA begaran givna

Av pensionsanstalterna givna
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Krr n cl ratlgivt.t i t't gct.t

Pensionsskyddscentralen betiir-
nar kunderna per brev, i telefon
samt individuellt i sin kundexpe-
dition. Under hrethar 17 000 brev
besvarats, 50 000 kunder betia-
nats per telefon och 4 200 kunder
betjdnats i expeditionen.

Ti I I limpn i ngsrtr gi)rtt'ttlcn
ocl-t utllitantlcn tilI
li)rslikri ngscl onrst oI cn

Under Aret gavs sammanlagt 389
tillzimpningsavgoranden och ut-
lAtanden; av dessa gavs 76 till
pensionsn2mnden eller forszik-
ringsdomstolen.

FOrsdkringsdomstolen inbe-
gdr av Pensionsskyddscentralen
udamnden i irenden som gdller
sokande av indring. Under Aret
gav PSC 7953 ulttanden till f6r-
sikringsdomstolen; av dessa gill-
de 317 undanrOjande av beslut.

Konsultativa kommissionen
for invalidite6arenden, som ver-
kar i anslutning till PSC, gav 33 rc-
kommendationer till avgdrande.

,\PI--. IrOI)l-- och Kol)1.-
0'r'cn'akningctr

Arbetsgivarna dr enligt lag skyldi-
ga att upptaAPl-fdrsikring for si-
na anstallda. Foretagarna skall
sjilva teckna FoPl-fdrszikring. De
arbetsgivare som forsummat sin
forszikringsskyldighet har i regel
tecknat APl-forsikring efter sir-
skild uppmaning. I annat fall har
PSC varit t\,'ungen att pA arbetsgi-
varens vdgnar uppta f6rszikring i
nAgon av PSC utsedd pensionsan-
stalt.

Utredningar om
arbetsgivarens anordnande
av APl-pensionsskydd

Siffror betrdffande
APL-overvakningen

pAbdrjade
utredda

Arbetsgivarinspektioner
APL-inspektioner
KoPL-inspektioner

Siffror betrdffande
F6PL-overvakningen

PSC tecknat wangsfor-
sikring

Utretts foretagares forsikrings-
skyldighet 2768 fall

F )rctagarc tecknat fors?ikring
pi uppmaning 749 fall

PSC Alagt arbetsgivarna
tvingsfdrsdkring
gottgorelser 7 545

Arbetsgivaren tecknat forsikring
pi PSC:s uppmaning 332 fall

359
271

9B

P.g.a. f6rsenad APl-forsiikring
Alagts i
gottgdrelser 834 000 mk

1 051
708

713 f^ll
000 mk

395 fall

Ansokningar om
FdPl-befrielse 2 525

Antal givna beslut 2 527

F6Pl-befrielse beviljats 7 930 fall

Beviljats Aterintride
i F6PL 186 fall
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VERKSAMHETEN SOM
ARBETSPE NSIONSSYSTEMETS CE NTRALORGAN

- 

I egenskap av cen-
tralorgan for arbetspensionssys-
temet utreder Pensionsskydds-
centralen de andelar av pensio-
nerna som pensionsanstalterna
gemensamt skall bekosta, upp-
rzitthAller centralregister 6ver ar-
betsforhAllanden, fdretagarperio -

der och pensionsanordningar, in-
spekterar pensionsstiftelser och
-kassor samt ger pensionsanstal-
terna anvisningar och rekommen-
dationer om lagarnas tilldmpning.

Pcr-tsionemas ansvarsli)rrlcl n i ltg

Pensionsskyddscentralen utred-
de Ar 1990 pensionsanstalternas
ansvarsandelar f6r de under 1r
1989 utbetalade pensionerna. Vid
ansvarsfordelningen faststzllls f6r
varje pensionsanstalt dess andeli
de APL-KAPL-KoPL-pensioner
som skall bekostas gemensamt
och separat andelen for FOPL-
pensionerna.

Arbetspensionen utbetalas i
sin helhet av en enda pensionsan-
stalt aven i de fall, dA per-rsionen
baserar sig pA flera arbetsforhal-
landen som har forsikrats hos oli-
ka pensionsanstalter. I samband
med ansvarsf6rdelningen f6r-
medlas till den betalande pen-
sionsanstalten de belopp, som de
olika pensionsanstalterna skall
svara f6r.

fu 1989 utbetalades i APL-,
KAPL- och KoPl-pensioner sam-
manlagt 75 700 miljoner mark,
varav 74,8 procent eller 17736
miljoner mark bekostades avpen-
sionsanstalterna gemensamt.
Denna post fordelade sig mellan
de olika pensionsslagen sA, att
52.6 procent var Alderspensioner,
15,8 procent invalidpensioner
och individuella fortidspensio-
ner, 75,3 procent arbetsloshets-
pensioner, 12,3 procent familje
pensioner och 4,0 procent till-
ldggspensioner. I deltidspensio'
ner, som ocksA bekostades ge-
mensamt, utbetalades 3,2 n'ilio-
ner mark.

Sammanlagt 54 pensionsan-
stalter hade i sAdana pensioner
som bekostas gemensamt utbeta-
lat mindre dn deras ansvarsande-
lar hade forutsatt. Skillnaden,
1 595 miljoner mark, indrevs hos
dessa pensionsanstalter och beta-
lades ut till de 42 pension.sanstal-
ter som i pensioner hade utbeta-
lat mera an deras ansr.arsandelar
forutsatte.

I samband med ansvarsfordel-
ningen betalades till de pensions-
anstalter som bedriver i APL,
KAPL, KoPL, SjPL och KTAPL av-
sedd verksamhet dven deras an-
delar i den av Centralkassan for
arbetsloshetskassorna erlagda
forsikringspremie, som utgor
dckning for de utgifter som orsa-
kas av att arbetsloshetsperioder
beaktas i pensionerna. Fdrsdk-
ringspremien Ar 1989 var 425 mrl
joner mark.

I FdPl-pensioner utbetalade
pensionsanstalterna Ar 1989 sam-
manlagt 14BB miljoner mark, var-
av staten deltog med 158 miljoner
mark. Pensionsskyddscentralen
fordelade statens andel till pen-
sionsanstalterna i samband med
FOPL-pensionernas ansvarsfOr-
delning.

fu 1989 utbetalades i LFoPL-
pensioner 1913 miljoner mark.
Statens andel av kostnaderna for
LF6Pl-pensionerna var 7 563 mll-
joner mark.

For bekostandet av fortids-
pensionerna for frontveteraner
fAr pensionsanstalterna ersatt-
ning av staten genom Pensions-
slryddscentralens formedling. fu
1989 uppgick denna post till 150
miljoner mark. Tillstaten f6rmed-
lade PSC den summa pA7,7 miljo-
ner mark, vilken utgjorde skill-
naden mellan fdrskottet och sta-
tens slutliga andel fOr dessa pen-
sioner.

Under fu 7990 erlades genom
Pensionsskryddscentralens fdr-
medling aven fdrskotten for sam-
ma Ars ansvarsfordelning. Samti-
digt f6rmedlade PSC till pensions-

anstalterna 77 mrljoner mark i
statligt ersatmingsforskott for
fronh,eteranernas fortidspensio-
ner. Statsandelen for FoPL-pen-
sionerna uppskattades till noll
mark for Ar 7990,vilket innebar att
statsandelsf6rskott inte alls for-
nredlades i frAga om dessa pen-
sioner.

'l'i 
I I tinrpn i ngsunvisr-r i ltqar

Till pensionsanstalterna sdndes
under Ar 7990 sammanlagt 52 cir-
kular. Cirkularen i A-serien, sorn
innehAller alla regeringsproposi-
tioner och stadtzista forfattningar
gillande arbetspensionerna, sdn-
des till pensionsanstalterna for
kinnedom. I A-serien ingick
ocksA anvisningar om tillzimp-
ningen av arbetspensionslagarna.
Arets viktigaste tilldmpningscir-
kulzir gzillde familjepensionering-
en, forvarvsarbete under pensio-
neringstid, den pensionsgrun-
dande l6nen, den individuella
fdrtidspensionen, giltigheten hos
arbetsforhellandeuppgifter och
oavlonad barnavArdstid.

B-serien innehAller cirkuldr
angAencle forsdkringstekniken
och C-serien cirkulir om datatra-
fiken rnellan pensionsanstalterna.
Under Aret producerades dess-
utom $rra cirkuldr utanfor cirku-
lirserierna.

Pensionsslryddscentralen
uppritthAller databanken ELAKE-
TIETO, vilken ingAr i det av Sta-
tens datamaskincentral tillhanda-
hAllna MINTTU-systemet. I data-
banken inghr databaserna ESOR
(innehAller tilldmpningar och av-
gdranden), EYLE (innehAller
PSC:s cirkular), ELIA (de gzillan-
de arbetspensionslagarna) och
ENn (tidigare stadganden i ar-
betspensionslagarna). Under lret
har drygt 100 utomstAende an-
vandargrupper vid sidan om
PSC:s egen personal anvantdata-
bankerna.

18



Oven akninger-r vid
pensionskassor och
-stiftelser

Lagstadgad pensionsfdrsikrings-
verksamhet bedrevs vid u€angen
av Lr 1990 av 55 pensionsstiftelser
och 72 pensionskassor. Fem stif-
telser upphdrde under iret med
sin verksamhet enligt APL och 1t-
terligare fira stiftelser hade inlett
htgdrder i samma s1te.

Pensionsstiftelsernas och
-kassornas verksamhet omfattar
ca 225 000 personer, varaY ca
4 500 ar foretagare. Dessutom dr
Pensionskassan for utdvande
konsmerer understiilld Pensions-
skyddscentralens tillsyn.

Pensionsskyddscentralen har
pA olika sitt utbildat och gett rAd
At personalen vid stiftelserna och
kassorna.
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Pensionsskydds-
centralens kreditforszikring kan
foretagen anvanda som sakerhet
tor sina lAn hos arbetspensions-
anstalterna. Dessutom anvlnds
kreditfdrs:ikringen till att trygga
pensionsstiftelsernas och kassor-
nas totala pensionsansvar.

Under rlkenskapsAret tillkom
367 ny a kreditforsdkringskunder ;

Aret innan var motsvarande antal
208.

Hur,uddelen av forsikrings-
bestlndet utgdr sakerhet for de
lAn pensionsanstalterna beviljat
samt for pensionsanstalternas an-
svarsunderskott. Beloppet av des-
sa kreditforsikringar var 22,3 mrl
jarder mark. Pensionsstiftelsernas
och -kassornas realegendom ut-
gjorde srkerhet for 70,2 miljarder
mark. Av kreditforsdkringsbestAn-
det har 3,6 miljarder mark Aterfor-
sdkrats i inhemska skadefdrszik-
ringsbolag.

Kreditforszikringens prentie-
inkomst var 91,0 miljoner mark.
Den pA premieinkomsten och
kreditforszikringsansvaret berzik-
nade genomsnittliga kreditfor-
sikringspremien ar 0,2! procent
av kreditforsikringsansvaret.

Antalet forsikringar okade
frln fdrraAret med 67 4 ochvar vid
Arets slut 9 316.

KREDITFORSAKRINGEN

I:rslit t rr ingltr'

Under Aret intriffade 119 skade-
fall; lret innan var antalet 104. I er-
satmingar utbetalades 198,9 mil-
joner mark. Av de under riken-
skapsAret ersatta skadorna kunde
195,5 miljoner mark Aterindrivas
samt fdr skador som ersatts under
tidigare hr 23,3 miljoner mark.

Antalet skadefall i proportion
till antalet kunder har under de
senaste tio Aren varierut mellan
0,6 procent och 2,3 procent. Ar
7990var denna siffra2,3 procent.

l)ircl,tioncu fi)r
li rccl i t li)r'sli liri n gsr r-' rlislt nr hctt-tt

Direktionen fdr kreditforsdk-
ringsverksamheten har bl.a. till
uppgift att i specialfall besluta om
kreditforszikringspremiens stor-
lek samt om vdrdet av till PSC

dverlAten sikerhet. Under iret be-
handlade direktionen 57 sldana
specialtarifferingsirenden. Dess-
utom behandlade direktionen wA
arenden g:illancle motsakerheter.

UTVECKLINGEN AV KREDITFORSAKRINGS\tsRKSAMHETEN
AnrN DB5-1990 (milj.mk)

1986 7987 1988 7989 1990

57,2 53,4 56,9 53,5 97,0F6rsikringspremier

Intdkter av
placeringsverksamheten

Ersattningar

Andring i
ersatmingsansvaret

Driftskostnader

Ansvarsgdld vid
Arets slut

Antalet skadefall

42,0

30,9

46,9

25,7

52,2

27,7

67,5

8,5

514,1

45

50,2

230,9

-28,5
10,0

488,7

704

39,9
_79,9

56,9

10,9

559,4

179

47,6

7,9

396,8

77

53,O

8,2

450,9

63

ANDEL r ffisonponsArRrNcssrsrANont
ENLIGT PENSIONSANSTALTSTYP

I Pensionsstiftclser -i l,o'h

IFiirs:,ikringsbolag 36,1Y"

Pensionskassor 76,0 Y"

:,S Arbetspensionskassan 2,9 %

ANDEL I m.gotrpoRshrruNCSsrSl"ANOer
ENLIGT ponsArruNcsoBJEKT

I Aterlining 12,5%

I Pensionsstiftelsers rrch
-kassors realegendom J1,.1 %

Placeringslin t1,2 %

.l:r,r Reservlrrist 4.9 Y"

27



IJTVE CKLAND ET AV ARB ETSPE N SI ONSSI{YD D ET

- 

Pensionsskydds-
centralen deltar i uwecklandet av
arbetspensionsskyddet dels inom
ramen for olika samarbetsorgan
och dels genom att ge utlemnden
och gora framstillningar. Dess-
utom for Pensionsskyddscentra-
len statistik samt fOretar under-
sdkningar och utredningar och
gor prognoser 6ver arbetstagar-
nas och foretagarnas pensions-
skydd. Diirtill sammansuller PSC

uppgifter om pensionsskyddet i
andra lander.

Kommitticr och arbetsgnrppcr'

fu 1990 verkade sju pA offentlig
basis tillsatta arbetsgrupper, kom-
mitteer och kommissioner som
behandlade uwecklandet av pen-
sionsskyddet. Pensionsskydds-
centralen har i omfattande skala
forsett dessa organ med progno-
ser, rikneexempel och juridiskt
bakgrundsmaterial.

Bcrcclningsorgnn i r ilkls
arbctc Pcnsionss\'clcls-
ccntralcrt meclvcrkat:

Pensionskommitt6n 1990

Pensionsstift elsearbetsgruppen

Kommissionen for utredande av
utkomstskyddet under pAgiende
rehabilitering

Pensionskommissionen fdr lant-
bruksfdretagarnas avradelsesys-
tem

Arbetsgruppen f6r utredande av
utkomstskyddet under undan-
tagstillstAnd

Kommissionen for uwecklande
av social- och hiilsostatistiker

Arbetspensionsfondskommissio-
nen

I rtl litanclcr-r och fianrstlll I ningar

Pensionsskyddscentralen fore-
slog for social- och hdlsovlrdsmi-
nisteriet, att den av statsrAdet till-
satta Pensionskommitten D90
iven skall utreda pensionsskyd-
det fdr anstzillda i s.k. garanterat
arbete.

PSC fdreslog for social- och
hdlsovArdsministeriet, att stad-
gandena betraffande ny samord-
ning (B a g APL) dndras.

Vidare foreslog PSC for social-
och hdlsovArdsministeriet, att de-
finitionen andras betrdffande den
premiereserv som ligger till grund
for kostnadsandelarna gdllande
pensionsanstalter vilka bedriver i
lagen om pension for foretagare
avsedd verksamhet (10 S FOPL).
Avsikten med indringen 2r att
pensionsanstalternas inbordes
kostnadsandelar inte skulle vara
beroende av statens medverkan i
kostnaderna.

PSC foreslog f6r social- och
hdlsovArdsministeriet, att stad-
gandena indras gillande sdker-
heter for LEL Arbetspensionskas-
sans och Pensionskassans f6r ut-
ovande konstndrer placeringar.

I sitt utlAtande om den av kon-
kursarbetsgruppen ldmnade pro-
memorian konstaterade Pen-
sionsskyddscentralen, att for-
mensratten gzillande arbetspen-
sionsfordran borde bevaras ofor-
zindrad. Enligt utlatandet borde
en eventuell justering av f6rmAns-
raftsstadgandena avgdras i anslut-
ning till konkurs- och annan
wAngsindrivningslagstift ning.

Pensionsskyddscentralen gav
utlltanden om betdnkandet avgi-
vet av delegationen for rehabilite-
ringsarenden, betdnkandet avgi-
vet av kommissionen for utred-
ning av frlgan om utkomstskyd-
det under rehabilitering samt om
betdnkandet avgivet av kommis-
sionen fdr revidering aY stadgan-
dena om rehabilitering inom
olycksfalls- och trafiKorsikrings-
systemen.

i0

40

30

20

DEN PRWATA SEKTORNS ARBETSPENSIONSUTGIFTER I PROCENT AV LONERNA OCH
ARBETSTNKoMSTERNA rNoM oLrKA ALTERNATTv roR xoNoursr rnrvlrxr

Grundar sig pl berikning som Pensionsslsddscentralen gjort lt social- och hdlsovnrds-
ministeriet. Den tjvre linjen motsvarar 0, j procents okning av realinkomsterna pi irsni-
vi och den nedre linjen 2,! procents dkning pi irsnivi.

10

0
0

22



I sitt utlAtande om bet2nkan-
det avgivet av kommissionen for
organisationernas Aldringsarbete
hdnvisade Pensionsskyddscen-
tralen till sin tidigare stAndpunkt,
enligt vilken pensionsskyddet for
anhorig som med hjilp av hem-
vlrdsstdd skoter en Aldring kun-
de anordnas inom ramen for
KTAPL.

Pensionsskyddscentralen till-
stdllde social- och hilsovArdsmi-
nisteriet mellanrapporten given
av den arbetsgrupp som utrett
principen om sista pensionsan'
stalt vid pensionsutbetalning.
Pensionsskyddscentralen ber mi-
nisteriet pAskynda irendets be-
handling sA, attprincipen om sista
pensionsanstalt kunde genomf6-
ras fdre ingAngen av Lr 7994.

l,orskning och
stlt isti kli)ri nu grillanclc
lrrl rctspensiot-tsskr clclct

fu 1990 publicerades en omfat-
tande 6versikt av pensionssyste-
men i industril2nderna; en ann n
undersokning som baserar sig pA
internationella jdmf6relser dr
dven under arbete. I sistndmnda
undersdkning kartldggs upp-
byggnaden av pensionssystemen
i Finland, Sverige, Norge och Dan-
mark.

Inom forskningen koncentre-
rades resurserna dock frimst At
genomf6randet av en intervjuun-
dersdkning giillande de individu-
ella fortidspensionerna. Under-
s6kningen omfattade cirka 1500
personer, vataY en del uppbar in-
dividuell fortidspension och en
del fortfarande var i arbete. Preli-
mindta resultat av unders6kning-
en presenterades i offentligheten
redan hosten 1990. Redovisning-
en i rapportform kommer att ske
under fu 7997.

Vidare pl,gAr forskningspro-
jekt som gziller efterlevandefamil-
jernas situation och dnkors oavl6-
nade hemarbete. BAda dessa pro-
jekt baserar sig pA det material

som insamlades i samband med
famil j epensionsundersdkningen
tu 7984.

Statistikfdringen bestAt aY tre
delomrAden, dvs. regelbundet
producerade statistikpublikatio-
ner, statistikuppdrag av engings-
natur samt upprAtthAllande och
uweckland e av datainnehavet.

Pensionskommitten har fort-
satt planeringen av hur det
flexibla pensionsAlderssystemet
kunde uwecklas. FOr detta anda-
mAl har man redan i fem Ars tid
producerat uppfoljningsstatisti-
ker.

Inom urvecklingsverksamhe-
ten uppnAddes foljande tre mAl:
producering av uppf6ljningssta-
tistik gdllande den reviderade fa-
miljepensionen, producering av
regional arbetsforhAllandestatis-
tik i samarbete med Statistikcen-
tralen samt fornyande av statistik-
foringen gillande avg6randen i
invalidpensionsansokningar. Alla
dessa forbattrar i avsevird grad
statistikforingens mojligheter att
f6lja med hur pensionsskyddet
utformas.

Fysiskt tungt arbete

Psykiskt tungt arbete eller
besvirliga mdnniskorelationer

Forandringar i arbetet,
automationen

Arbetsloshet och rddsla fcrr siclan

Annan orsak

PER PENSIONSTAGARE INOM DEN
PRTvATA sEKroRN An rqae

I hela landet igenomsnitt 2,4

E Under2
2-3,9

I Minsr 4

HTIVUDSAKLIG ORSAK TILL INDI!{DUELL FORTIDSPENSIONERING

Delig halsa

ANTAL ANSTALLDA ELLER E6nrrecens

020
I Kvinnor
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I pensionsskydds-
centralens uppgifter inglr att
utarbeta och sprida enhetligt in-
formationsmaterial om arbets-
pensionslagstiftningen och om
fdrverkligandet av pensionsskyd-
det. I informations- och utbild
ningsverksamheten inglr ocksA
att upprdtthAlla sakkunskapen
hos personalen inom den socialzt
sektorn, handhavarna av pen-
sionskassorna och -stiftelserna
samt andra som pA arbetets vig-
nar sysslar med pensionsiren-
den.

L tbi lclningcn ft)r ytcl-tsiot'ts-
anstaltcrnu ocli fi)r gruplter Ilccl
ar-rkurtnir-rg till
arbctspcr-tsionssvstclncI

I arbetspensionssystemets inter-
na av Pensionssklrddscentralen
anordnade utbildning deltar lik-
som tidigare Ar pensionsanstalter-
nas ansullda samt andra som dr
verksamma inom socialskrydds-
sektorn. Familjepensionsrefor-
men lterspeglade sig tydligt i ut-
bildningsverksamheten; drygt
300 personer deltog i de samman-
lagt fyra informationsblock som
arrangerades med anledning av
reformen. Till ovriga delar fort-
gick utbildningen enligt traditio-
nellt mdnster. Vid sidan om
grund- ocl-r kompletteringskurser
upptog programmet specialkur-
ser angAende bl.a. pensionskost-
nadernas utiamningsforfarande
samt pensionsberakning och re-
gisterfrlgor. Tema f6r arbetspen-
sionsinformatdrernas diskus-
sionsdagar var den f'drestAende
revideringen av tidigrehabilite-
ringen. Hur,udtema for Arbets-
pensionsdagen var det finlindska
socialskyddet i relation till den
europerska integrationen. I de till
pensionsanstalterna riktade kur-
serna deltog sammanlagt cirka
2 000 personer, vilket innebir en
dkning pb 25 procent jdmfort
med lret innan.

Utbildning gzillande arbets-
pensionsservicen arrangerades
vidare enligt overenskommelse
mellan Pensionssk,vddscentralen
och Folkpensionsanstalten. Fore-
tradare for PSC forelziste uncler
maj 7990 vid drvgt tjugo informa-
tionsm6ten, som FPA anorclnat

UTBILDNING OCH INFORMIffION

kring familiepensionsreformen
for sina anstillda. For penningin-
ratmingarna anordnades arbets-
pensionsutbildning enligt veder-
tagna former.

Pcrsonalutbilclningcn i PSC.

I arbetspensionsutbildningen for
personalen behandlades pen-
sionsberakning, familjepensions-
reformen, arbetsloshetsskyddet,
beskattningen av pensioner,
FoPL-overvakningen, arbetsrdtt
och pensionsdatabanken. Vidare
anordnades kurser i bl.a. avfattan-
cle av utlAtanden, forfattande av
artrklar samt kurser gzillande in-
struktion och utbildning, anvind-
ning av mikrodatorer samt pro-
jektarbete. Under hosten startade
kurser i ledarskap, vilka syftar till
att utveckla en modern formans-
roll och organisationskultur.

Vid de anstdlldas och arbetsgi-
varens gemensamma samarbets-
seminarium dryftades frlgor
kring arbetslivets kvalitet. Amnet
for kundbetjdningens temadag
var de nva utmaningarna betraf-
fande betjAningen. For en effekti-
vering av inskolningsverksamhe-
ten tdrdigstilldes ett datorstott
underuisningsprogram, sorn ger
en introduktion i arbetspensions-
systemet ocl-r i Pensionsskydds-
centralens verksamhet.

Antalet utbildningsdagar for
personalen ulrpgick till 1 924, dvs.
5 dagar per ansallcl.

Irrfilrnration

Informationsverksamheten przig-
lades under Aret av familjeper-r-

PERSONAI-ENS UTBILDN I N G SDAGAR
r6noEr-cDa rNI-tct lwtNEsoltni,oE

I l lrrrreknik

I KLrlrltirirrrt rx lr
rrt lirrrllt iotr

Sanrarlx tt

Firrrnrrtslur tlrghctr

Arnln ull)il(lning

KuttskrPr't onr
Irltetrll< nsioncrrr:r

sionsreformen och foretagarpen-
sioneringens 20-hrsjubileum.
Lanseringen av den nya familje-
pensionen skedde i form av fram-
for allt artikelproduktion samt till-
handahAllande av material och
sakkunniga. Samarbetet med lo-
kalradiostationerna intensifiera-
des. AngAende familjepensions-
reformen producerades en helt
ny broschyr.

Foretagarpensioneri ngens
20-Arsjubileum skedde i samarbe-
te med fdretagarorganisationer-
na, framfor allt med Foretagarnas
CentralfOrbund i Finland. Under
Aret arrangerades temamoten f6r
foretagarna; det inledande even-
emanget igde rum Finlandia-hu-
set i Helsingfors. Vid temamOtena
behandlades foretagarpensione-
ringen generellt samt den euro-
peiska integrationens inverkan pA
det finlzindska socialskyddet.

Under FoPL-jubileumseret
producerade Pensionsskydds-
centralen ett antal artrl<Lar med an-
knl.tning till foretagartemat. I
samarbete med f6retagarorgani-
sationerna reviderades PSC:s an-
visningar for fasmtallande av f6re-
tagares arbetsinkotnst.

I 30 Ars tid har Pensions-
skyddscentralen deltagit i olika
mdssor. Under verksamhetseret
anordnades dessutom kundbe-
tjAningsdagar pA 77 orter i landet.
PSC:s kundexpedition i Ostra Bo-
le i Helsingfors marknadsfordes
med hjZilp av speciella temadagar;
samtidigt publicerades en arbets-
pensionsbilaga i eftermiddagstid-
nirrgen llta-San<tmat.

Tidskriften Ty6elake publice-
rade under Aret ett temanummer
om fdretagarpensionerna samt
ett digert material om den revide-
rade familjepensionen. Tidning-
en agnade mycket spaltutrymme
At lag:indringar, fbrskningsresul-
tat och statistikuppgifter. Tidskrif-
ten Arbetspensior-t har fdrmedlat
motsvarancle infbrmation PA
svenska. Tillsamrnans med ar'
betsmarknadsorganisationerna
upprlttholls informationsavdel-
ningen "Mini-Finland" i Etseri.

Av Pensionsskyddscentralens
informationsmaterial oversatm
storsta delen ocksA till svenska,
vissa texter iven till andra sprlk.

)<



INTE RNATIONE LLT SAMARBETE

()r crcnskonrnrclscr onr
sociul trvgqhct

Konventionsarenden har redan i
tjugo ars tid handhafts av Pen-
sionsskyddscentralen. PSC deltar
i beredningen av och forhand-
lingarna om socialtrygghetskon-
ventioner. Pensionsskyddscen-
tralen verkar som fdrbindelseor-
gan i fr|gor som gdller arbetspen-
sionerna. Dessutom ger PSC rAd i
bl.a. forszikringsfrAgor samt lam-
nar uppgifter om pensionsskyd-
det i olika ldnder och om tillam-
pandet aY trygghetskonventio-
nerna. Pensionsskyddscentralen
ufardar et umanda arbetstagare
intyg over att dessa omfattas av
finlandsk socialforsdkringslag-
stiftning.

fu tqgo gillande
overenskommelser:
De nordiskaldnderna
Tyskland
Storbritannien
Schweiz
Osterrike

Quebec

Undertecknade
overenskommelser som
vdntar pa att trida i kraft:
Grekland
Luxemburg
Sovjetunionen

Fdrdiga overenskommelser
som vdntar pl att
undertecknas:
Belgien
Portugal
USA

Forhandlingar pigfu om
slutande av ny overenskommelse
eller fornyande av
ikraftvarande overenskommelse :

Storbritannien
Tyskland
Australien

l:llS-rtr tulct

EFTA-ldnderna har forhandlat
med EG angAende bildandet av
ett europeiskt ekonomiskt samar-
betsomrAde (EES). I frAga om
den sociala tryggheten skulle
EES-a'"talet innebara att det mel-
lan EG- och EFTA-lzinderna skulle
tillimpas ett regelverk motsvaran-
de en multilateralsocialtrygghets-
konvention. En arbetsgrupp i
Pensionsslryddscentralen har ut-
rett EG:s socialtrygghetslagstift-
ning och EES-a'utalets effekter pA
det finlandska arbetspensions-
systemet.

Moten:

Spanien
Canada,

AIP-mdte i Danmark
Socialfdrsikringskurs i Island
Overldggningar mellan forbin-
delseorgan Finland/Sverige
Overlziggningar mellan forbin-
delseorgan Finland/Tyskland
EuroparAdets mote i Portugal
ICS\7:s virldskongress i Marocko

VERKSTALLIGHETEN AV O\ERENKOMMELSER
OM SOCTAL TRYGGHET UNDER AREN 1986-1990

1986 1987 1988 1989 1990
Kundbrev 1II3 7418 7345
Kundsamtal 3500 4400 4500
Kundbesok 1,87 207 255
Intyg for utsdnd
arbeistagare 445 470 565
Begdran om utredning
(pensionsanstalter i
kbnventionslzinderna) 4600 4085 3680
Begdran om utredning
(pensionsanstalter i
Pinland) 1620 2300 2000

6vEnrNSrouMELSER oM soclAl TRyccHET

r373
4680
243

528

7797
5195

))q

772

471.3 4586

2284 2092

T

I Ar 1990 glllande iiverenskommelser

Undertecknade 6verenskclmmelser

I Flrdiga t)verenskommelser som vantar pi att undertecknas

F(rrhandlingar pigir om slutande av ny overenskommelse

d
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ORGANISATION OCH PERSONAI

I )atuli)rr ltltni trgctt

Under Aret genomfordes i PSC en
dataslrstemunders6kning, vilken
resulterade i funktions-, uppgifts-
och tillimpningsscheman. Med
hjalp av dessa skapades en enhet-
lig bas firr dataystemen, samtidigt
som man definierade realise-
ringsordningen fc)r datasystem-
projekten. Under Aret har ett antal
uwecklingsprojekt pAgAn gzillan-

de personuppgifter, pensionsan-
stalisuppgifter, rAdgivnings- och
dvervakningsverksamheten samt
kreditfdrszikringen. Pensions-
slqddscentralens tilllmpningar
skOts i hur,udsak av 01, Tieto-
konepalvelu Ab, dar bl.a. de av fa-
miljepensionsreformen fdrutsatta
omfattande indringarna aY data-
systemen Aven genomfclrdes.

IBM 8100-s).stemet togs ur
bruk under Lr 7990, varefter text-

Antal

behandlingen nasan uteslutande
sker vid personliga arbetsstatio-
ner. Antalet mikrodatorer 6kade
fortfarande kraftigt; under verk-
samhetsAret instruerades ca 200
personer i anvandningen av des-
sa. Driftslkerheten har i frAga om
de lokala naten forbittrats och
man har i allt stdrre utstrackning i
Pensionss\dclscentralen over-
gAtt till OS/2-baserade arbetssta-
tioner.

N{ilj.mk

AV PENSIONSSKYDI)SCENTRAI-EN TILI,
OYTIETOKONEPALVELU AB

BETAIADE ADB-KOSTNADER

ADl3-skrivning och il Drih I Planerir-rg
-utrcdnin!l

E
Er1l I

fr T-l

ANTAL PERSONER, TERNTINALER oCH MIKRODATORER

1981 1982 19rJ3 19fr.i l9it5 1986 l9tt7 1988 1989 1990

Terminaler lI Mikroclatttrer I Personer

tjinat huset i mera an tio Ar har
daremot ftrrblivlt konstant
(54 "/"),liksom aven de ansulldas
medelAlder (40 ar) samt propor-
tionerna mellan andelen kvinnor
och rnin (77 respektive 23"/").
OcksA fordelningen enligt utbild
ning har kvarstAtt oforandrad,
dvs. att ca 40 procent av de an-
stillda har avlagt h6gskoieexa-
nlen.
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VAren 1990 gjordes en undersdk-
ning gdllande arbetsklimatet i
Pensionsskyddscentralen. PA oli-
ka nivler i organisationen togs
fram de aspekter som borde ut-
vecklas; forbattringsf6rslagen
rapporterades till ledningen med
tanke pA senare uppfoljning. Fore
Arsskiftet beslot man att gdra ett
fors6k med utdkat personalinfly-
tande genom att regelbundet ta

PERSONAIENS OMSATTNING

med foretrddare f6r personalen i
fOretagsledningens moten. I led-
ningsgruppens moten deltar per-
sonalen dA vid dessa moten be-
handlas uttryckligen personal-
arenden.

Vid Arets slut hade Pensions-
skyddscentralen 386 anstallda,
varuv 75 var tillfilligt anstdllda.
Personalsryrkan har 6kat nlgot
frAn foreglende Ar, men omsAtt-
ningsprocenten har sjunkit frAn
7 ,3 tt114,7. Andelen ansdllda som

PERSONALENS
UTBILDNING

I Grunclskola, handelsskola el. rl1,l.

il Hdgskola

Stuclerrt. merkonom eller stuclerancle

ANTALET AN sr,crt-Nt Ncs,i.R t
PEN SI ON SSKYDDSCENTRAI-EN
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TVAAnTTONDEN
ME D pOnpTAGARPE NSI ONSLAGARNA

- 

De wA arbetspen-
sionslagar som g:iller den i Fin-
land bosatta fdretagarbefolkning-
en, lagen om pension fdr foreta-
gare (Eoet) och lagen om pen-
sion for lantbruksforetagare
( LFoPL), trddde i kraft vid ingAng-
en av Ar 7970.De har lagarna kom-
pletterade lagen om pension for
arbetstagare (APr) och lagen om
pension for arbetstagare i korwa-
riga arbetsforh1llanden (I<APL),
vilka bAda trddde i kraft Ar 7962.
Senare har man haft anledning att
utdka arbetspensionss)'stemet
med lagen om pension for vissa
konstnarer och redaktdrer i ar-
betsforhellande (t<oPr) och med
vissa preciseringar, vilka narmast
dr att betrakta som finjustering.

Mikko Pellinen
pol.kancl., nat.kand.

Projektcbef,
Pe nsi o nss kyd d s c e n t ra I e ns

statistikaudelning
\

Ylrrfi)r stittuclcs
fi)rctaurrrltcnsi onsl ugarnai

Efter andra vzirldskriget borjade
man i alltvidare kretsar pAyrka, att
pensionsf6rsdkringen pA jimlika
grunder skulle garuntera alla
medborgare, m.a.o. ocksA foreta-
gatna, en viss minimiutkomstni-
vA. Stiftandet av folkpensionsla-
gen var det forsta viktiga steget i
denna riktning; de forsta invalidi-
tets- och Alderdomspensionerna
enligt denna lag boriade utbetalas
pt 1940-ta1et.

Pa troskeln till 1960 talet kom
man overens om en allmin mAl-
sattning for pensionsnivln, enligt
vilken de pensionerades konsum-
tionsm6lligheter och levnads-
standard kan bibehAllas pA i stort
sett samma nivA som under aktiv-
tiden.

I och med att arbetspensions-
lagarna APL och KAPL trzidde i
kraft fick lontagarna inom den
p\ivata sektorn ett pensionsskydd
av timligen modernt snitt. I det
har skedet lemnades dock foreta-

garbefolkningen helt utanfor ar-
betspensionssystemet. Det yar
harvid frAga om en stor grupp,
ndmligen ca 700 000 foretagare
av vilka 570 000 verkade inom
lantbruket och ca 125 000 inom
den dvriga foretagarverksamhe-
ten. Foretagatna representerade
vid den hir tiden inemot en tred-
jedel av hela den yrkesverksam-
ma befolkningen.

Under 5j-talet framstod det
allt klarare att f6retagarbefolk-
ningen behovde ett eget arbets-
pensionsskydd; det hade nimli-
gen klart framgAtt att den tradrtio-
nella uppfattningen om att "bra
karl klarar sig s1ilv" nog inte fung-
erade sdrskilt bra i praktiken, At-
minstone inte nar det gillde pen-
sionsfrAgan,

Den kommitt6 som ar 7967
dverlamnade sitt betdnkande
med fdrslag till foretagarpen-
sionslagar kunde konstatera, att
intikterna frln ett foretag eller
dess tillgAngar relatiw szillan i
praktiken kunde garufitera foreta-
garens pensionsskydd. Det hzir

$'
T
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gillde framfor allt smAbrukare
och smAforetagare, hantverkare
och andra sjilvstindiga yrkesut-
ovare, vilkas storsta kapital var
den egna arbetsformAgan och yr-
kesskickligheten. De personliga
tillgAngarna eller foretaget kunde
inte trygga foretagarens utkomst,
ifall han inte sjzilv var i stAnd att
delta i arbetet.

Ndr kommiften satte upp mA-
len for fdretagarnas pensions-
skydd utgick den ifrln, att syste-
met skulle tacka hela foretagarbe-
folkningen och att dess nivA skul-
le vara jzimfdrbar med lOntagar-
nas pensionsskydd. Utstrackan-
det av den obligatoriska pen-
sionsforsdkringen till egenforeta-
gare sAgs dven som ett saft aft oka
foretagarnas villighet att i sin af-
firsverksamhet ta ekonomiska
risker och att d2rmed frimja sam-
hallsuwecklingen over hur,ud ta-
get.

Vid dimensioneringen av fo-
retagarpensionerna konstaterade
kommitt€n i likhet med de f6reta-
garorganisationer som hOrdes i
samband med kommiftearbetet,
att de inkomster som fdretagarna
har i beskattningshdnseende inte
direkt llmpar sig som underlag
for pensionen, utan alt den ar'
betsinkomst som pensionen
grundar sig pA b6r definieras ndr-
mast pA basis av vdrdet av f1reta-
garens arbete. I princip utgar man
hdrvid frAn den l6n, som borde
betalas om man i stdllet for f6reta-
garen anstiller en person. I ftlga
om en lantbruksforetagare skulle
arbetsinkomsten enligt huwdre-
geln inte berdknas direkt pA bruk-
ningsenhetens areal, utan utgAen-
de frln den omvandlade jord-
bruksjorden eller de s.k. LFoPL-
hektaren.

Pensionsskyddscentralens
roll i samband med tillzimpandet
av fdretagarpensionslagarna blev
att uppratthAlla centralregister, att
sorja fdr uppfoljning och over-
vakning samt att ge tillimpnings-
anvisningar. Fdr verkst2lligheten
av lagen om pension for lant-
bruksforetagare grundades Lant-
bruksfdretagarnas pensionsan-
stalt (tPe).

Fdrctagarlrct'tsi onsl agarn us

un'cckling

I och med fdretagarpensionslag-
stiftningen fick fdretagafira sam-
ma formAner som fanns inskrivna
i pensionsla garnafdr arbetstagare

- denna uweckling har fortsatt
och pAgAr alltjamt.

Vissa sp ecialarcangemang gzil -

ler dock enbart lantbruksforeta-
g rna, nimligen ar,trAdelsepen-
sions- och generationsvdxlings-
pensioneringen, vilka trddde i
kraft Ar 7974 samt olycksfallsfdr-
sdkringen for lantbruksforetagare
som daterar sig till tr 7982.

fu 1985 reviderades bestim-
melserna om befrielse frAn foreta-
garfdrsdkring enligt FoPL och
LFoPL, varvid befrielse med retro-
aktiv verkan blev mojlig. Vid ut-
gAngen av Ar 1990 gallde for
14 000 lantbruksforetagate och
10 000 andra fdretagare befrielse
frAn fdrsikringsskyldigheten.

IrOrctagarstrnkturcn

Vid utgAngen av fdretagarpensio-
neringens fdrsta Lr var antalet fdr-
siikrade ungefir en halv miljon,
varuv fyra femtedelar var lant-
bruksfdretagare. I slutet av fu
1970 var antalet lopande f6reta-
garpensioner knappt B 000. F6r
narvarande ar antalet foretagare
uppe i ca340 000 och av dem dr
inemot h2lften FdPl-forslkrade.
Vid utgAngen av fu 7990 var anta-
let lopande foretagarpensioner
redan over 300 000 och av dessa
betalades Srra av fem At lantbruks-
fdretagare.

Om man betraffande FoPL- re-
spektive LFOPL-f6retagarna iam'
for andelen forsikrade med an-
delen pensionerade, sA framglr
det att framfdr allt finansieringssi-
tuationen i bdrjan var relatir,t for-
mAnlig, dvs. att det fanns mlnga
fdrsiikrade per lOpande pension.
Inom blda f1retagargrupperna
var detta relationstal hela 75,4 vid
utgAngen av br 197L.

I frlga om lantbruksforetagar-
na sjOnk detta relationstal snabbt
och nAdde redan Ar 7976 nivln
2,5, vilket motsvarar proportio-

nen for hela den priYata sektorn.
LF6Pl-relationstalet sjonk ltterli-
gare och Ar 7985 fanns det endast
en forsikrad per en pensionerad.
FOr narvarande ar relationstalet
0,8, vilket innebir att det inom
lantbruket finns ca Atta forsdkrade
per tio lopande pensioner.

Betriffande FdPl-fdreta garna
nAdde man relationstalet 2,5 fdrs'
ta gAngen Ar 7980,varefter talet in-
te har sjunkit utan snarare stigit till
narmare tre. De fi,ra senaste aren
har relationstalet stabiliserat sig i
narheten av 2,5.

Dcmografisku fi)rlinclri n gar

Den fdretagarfdrsdkrade lantbru-
karbefolkningens andel har un-
der 20 Ar m.a.o. sjunkit med drygt
hzilften och omfattar nu ca
175 000 personer. Efter ett stabilt
inledningsskede borjade FoPL-
befolkningens andel rdknat frln
BO-talet oka kraftigt, vilket lett till
att antalet FdPl-f6rszikrade nu ir
uppe i ca 755 000. Okningen be-
ror dels pA att FOPl-stadgandena
sedan Ar 7987 omfattar dven bo-
lagsman och dels p5"att Pensions-
skyddscentralen 6vervakar att fo-
retagarna uppfirller sin forszik-
ringsskyldighet. Foretagarandan
och ivern att grunda e get var fram
for allt i slutet av BO-talet pAtaglig i
hela vdrlden.

Foretagarbefolkningens
k6nsfordelning har allt sedan
borjan varit relatir,t jzimn i Fin-
land: ir 7970 var ungefar hAlften
av lantbruksforetagarna kvinnor,
medan var tredje FoPl-fdrszikrad
var kvinna - dessa siffror kan sdgas
lterspegla en ratt progressiv situa-
tion.

Bristen pA husmodrar inom
lantbruket har lett till att mdnnens
andel i LFoPl-siffrorna har stigit
till 58 procent. I friga om FoPL-fo-
retagatoa har kvinnornas andel
okat med knappt en procenten-
het.
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Alclcrsstruktur ocl'r
ft)rinclri ng:rl cl:iri

FOretagarbefolkningens medelAl-
der har under granskningsperio-
den sjunkit med knappt wA Ar och
dr nu 44,3 Ar inom LFoPL och41,7
Ar inom FoPL. I frhga omAPL-be-
folkningen zir medelAldern 35,5
Ar. Mannen dr nAgot yngre; inom
LFoPL i genomsnitt 1,4 er, inom
FoPL endast 5 mAnader och inom
APL ca B mAnader.

Inom F6PL har foryngringen i
Aldersstrukturen berott pA att fo-
retagarbefolkningens tillvdxt har
g2llt framfdr allt personer under
50 Ar, medan foryngringen inom
LFOPL varit en foljd av attavglng-
en koncentrerat sig till de ildre Al-
dersgrupperna. Tillvixt- och av-
gAngsfaktorcrna har m.a.o. Uckt
det naturliga Aldrandet inom Al-
dersstrukturen.

Branschstmktur ocl'r
ftrranclringur cLiri

Foretagarverksamheten har inom
byggnadsbranschen och olika
t,anster okat till mera in det
dubbla - inom industri och hant-
verk har Okningen likasA varit
kraftig. Inom handeln har en
kvantitativ Okning skett, samtidigt
som den relativa andelen har
minskat med hela sju procenten-
heter. Foretagarverksamheten
inom trafiken dr den enda
bransch som noterar kvantitativ
nedgAng.

Betriffande foretagarverk-
samheten inom lantbruket har ut-
vecklingslinjerna blivit sA gott
som helt tackta av den nedgAende
uwecklingen inom branschen. Av
branscherna inom lantbruket kan
dock speciellt ndmnas renskot-
seln, dar antalet fdretagare har
okat nAgot; detsamma gziller
FoPl-verksamheten i anslutning
till lant- och skogsbruket.

FORETAGARBEFOLKNINGENS AIDERSSTRUKTUR
OCH FORANDRINGARNA DARI 1970_1989

Alder
78-34

FoPL-foretagare
1970 1989 fdriindr.

+15 000
+37 000

0

+2
+g
-11

7o-fordelning
1970 1989
22% 24"/o
45 "/" 54 o/o

33 o/" 22 "/o

foriindr.
o/o-etthet

35-49
)u-04

24 000
49 000
35 000

000
000
000

39
86
35

sammanl. i09 000 161 000 +52 000 700 "/o I00 %

38 000 - 31 000
79 000 - 89 000
64000 - 000

Sammanl. 399 181 000 -218 000 100 % 700"/"

FORETAGARBEFOLKNINGENS BRANSCHSTRUKTUR
OCH FORANDzuNGARNA DARI 1970-I989

Alder
78-34
35-49
)u-04

Bransch
Industri/hanwerk

Bransch
Lantbruk
Fiske**
Renskotsel**

LFoPL-foretagare
l97O 1989 foriindr.

%-fOrdelning f6riindr.
L97O 1989 o/o-enhet

17 "/" 27 "/o + 4
42 o/o 44 "/o + 2
4l o/o 35 "/" - 6

000
000
000

69
58
62

1

1

FoPl-foretagare
t970 t989
18 000 28 000

8 000 21 000
32000 36 000
23 000 48 000
23000 22000

5 000 6 000

%-fdrdelning
1970 t989
77 "/" 18 "/"

foriindr.
+10 000

forindr.
o/o-enhet

+1
Byggnads-
verksamhet
Handel
Tjiinster
Trafik
Lant-/
Sammanl. 09 1 000 +52 000 t00 % 700 "/"

+

+

:

3
4
5
7

1

1

2

+
+
+

+

ao///o
29 "/"
2I "/o11 0/LL /O

5 "/o

000
000
000
000
000

73
22
30
73
4

o//o
Vo
ol/o
o//o
o//o

5
7
9
8
1

1 000 1

LFoPl-foretagare
L971. 1989 forindr.

389 000 180 000 -209 000
2900 2100 - 800
1 500 1 900 + 400

LFoPl-foretagare 391 000 181 000 -210 000

* Rensk1tarna omfattas au LFoPL sedan dr 1971
* * Ifrdgaua ran d e ubr ksambe t ingdr i LF1PL- totalfArscikringen.
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ANDELEN FoPL.FORETAG4RE AV QEFOLKNINGEN
I MOTSVARANDE AI-DER AR 1988

,il-onRsstRurruREN FOR pERSoNER soM UPPBAR
FORETA(;ARPENSION VID UTG,i,NGEN AV AN T99CI

f-atl,l- Al(ler LF(iPI-

il0-

fi-f9
tl- '-1

65-69

60-64

55-59

50-5+

r5'.{9
+lJ ++

35-.19

l0-.1+

25.29

-2+

t0 0 .10 )0

Alclerspension
inkl. fi)rtida ilderspension

F-r( )n tVet erxn -. clel t ids-
och generat ior.tsvdxlings
pension sarrt lull avtriclelsepension

I (X)0 l)cnsi()nstxgare

I futetsltisl.tctsllensi( )rt

tr Invaliclpension
inkl. inclivirir.rell fi)rtitlsyrcnsiorr

llnrlcr5% I5-8.9% I \Iinsr996
I hele lalrtlet i genonrstritt 5.9 'i,

AN DELEN LFoPL-FO RETAG+RE Av pEFOLrur^ ING EN
I MOTSVARANDE ALDER AR 19i]Tt

PERSONER SOM BED$.I\4T FORETAGARVERKSAMHET SAMT AILA
I ARBETSFORHAIT.q,NOE INOM DEN PRTVATA SEKIORN,,&R
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1989

\{lin Aklcr Kvinnor

60-6i
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50-5.i

45-+9

10-14

35 39

30 34

)<_)o

20-24

l8-19

200 I50 I t) 0 ,0 100 i50
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Llncler5g'. I 5 (r.9?, I MinstT%
I hela lar.rclet igenontsnitt 5,I %

t

J 1
I
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IrOrctuqan,crksamhctcn ur
rcgional sl,uviukel

En jzimforelse av f6retagarbefolk-
ningens andel med befolkningen
i motsvarande Alder visar, att
F6Pl-f6retagarnas andel Ar 19BB
var 5,7 procent och LFoPl-f6reta-
garnas 5,9 procent. De starkaste
fdretagarlanen dr Vasa lin och
Aland, dAr FdPl-fdretagarnas an-
del zir minst 7 och LFoPl-fdreta-
garnas andel minst 9 procent.
Lantbruksldn ar i denna mening
ocksA S:t Michels, Kuopio och
Norra Karelens lin.

Andelen foretagare ir relatiw
sett minst i Nylands lan, dar ande-
len f6r sAvzil LFOPL- som FdPL-fo-
retagarn stannar under 5 pro-
cent. Endast i Tavastehus l2n dr
lantbruksforetagarnas andel pA
motsvarande lhga nivA, medan
man i frilga om FdPl-fdretagarna
kan notera motsvarande llga nivA
i Kymmene, Norra Karelens, Kuo-
pio, Mellersta Finlands och UIeA-
borgs ldn.

I Abo och Bjdrneborgs samt
Lapplands ldn placerar sig foreta-
garverksamheten pA medelnivA,
dvs. F6Pl-foretagarna stAr for 5 -

6,9 procent och LF6PL-fdretagar-
na for 5 - 8,9 procent av befolk-
ningen i motsvarande Alder.

PA kommunnivA dr variatio-
nerna inom ldnen stora;t.ex. i Ny-
lands lin dikteras den lAga FoPL-
andelen i hdg grad av Helsingfors,
Esbo och Vanda. I norr och oster
stoter man genast pA starka fore-
tagarkommuner och i vaster finns
starka foretagarkommuner som
Grankulla, SjundeA och IngA.

UtgAende frAn axeln 6ster-
vister forefaller Atminstone FOPL-
fbretagatna att yara koncentrera-
de till Ydstra Finland inklusive
Lappland, men med undantag av
UleAborgs lans kusttrakter.

L'tvccklingcn bctril l'rrnrlc
f6rctagarnus arbctsi n korlst

FOPl-arbetsinkomsten fdljer inte
ett lika strikt schema som LFOPL-
arbetsinkomsten. Ddrfor har ut-
vecklingen berziffande dessa gAtt i
olika banor.

I frlga om lantbruksforetagar-
nahar arbetsinkomsten under he-

Ia den tid lagen varit i kraft stigit,
med undantag ay en liten svacka
alldeles i borjan av 7O-talet. Den
genomsnittliga arbetsinkomsten
var 20 700 mark Ar 1970 och
34700 mark Ar 7989,bdgge enligt
1990 lrs APl-indexnivA.

I bdrjan av 7970-talet insAg de
FoPl-fdretagare som dA ndrmade
sig pensionsAldern iden med
pensionsforsdkringen sAlunda
IAg t.ex. i slutet av h 7970 deras
genomsnittliga arbetsinkomst en-
ligt FOPL pA 81 400 mk enligt 1990
irs APl-indexnivA, vilket var nds-
tan fyra gAnger hogre dn motsva-
rande LFoPl-arbetsinkomst. Un-
der hela 70-talet sjdnk sedan
FoPL-arbetsinkomsten f6r att som
lzigst uppga illl i genomsnitt
64700 mk Ar 7979. Ddrefter har
en okning noterats; h 7989 var
FoPL-arbetsinkomsten 71 500 mk,
dvs. drygt dubbelt hogre an
LFdPL-arbetsinkomsten.

Utvecklingen i frhga om FOPL-
arbetsinkomsten har i hog grad
berott pA den "vdxtvdrk" som
pensionssystemet varit fdremAl
for. Efter det att den forsta ivern
lagt sig upplevde de nya foreta-
garna oft a FoPl-f6rsdkringen som
en overfl6dig utgiftspost, vilken
man dock kunde pAverka - i prak-
tiken t),vdrr alltfor ofta i fel rikt-
ning med tanke pA pensionsskyd-
det.

I och med att pensionssyste-
met utvecklats har dess beritti-
gande ocksA accepterats allt mer.
Pensionsslryddscentralens Atgdr-
der har gett upphov till stOrre in-
tresse och livligare debatt kring
foretagarforsakringen exempel
pA dessa Atgdrder dr de av PSC
publicerade anvisningarna for
faststzillande av foretagares ar-
betsinkomst samt PSC:s utokade
informations- och overvaknings-
insatser. Allmzinhetens intresse
fOr tillvaron och utkomsten under
pensionstiden har okat markbart
och darmed har ocksA instzillning-
en till pensionsfdrsdkringen blivit
positivare. I dag uppfattas forsdk-
ringen allt oftare som en naturlig
etableringskostnad och som en
fornuftig - rentav lonsam - investe-
ring for framtiden.

Under den kommande 20-1rs-
perioden kommer f6retagarpen-

sionslagarnas ikrafttrAdelseskede
attyara avslutat, vilket innebdr att
andelen f6retagarpensioner en-
ligt den mAlsatta 60 procents ni-
vAn blir vanligare. Den hdr perio-
den kommer ocksA att medfora
mAnga utmaningar: framfor allt
mAste nivAn for flrctagarnas ar
betsinkomst uwecklas ltterligare,
fdr att sA mAnga fdretagare som
mOjligt i framtiden skall fl en pen-
sion som motsvarar virdet av de-
ras arbetsinsats.

De 6kade pensionskostna-
derna ir en annan viktig utma-
ning som kommer attkrava ocksA
foretagarbefolkningens upp-
marksamhet. Staten har frAn f6rs-
ta b6rjan deltagit i LFOPL-pen-
sionskostnaderna med en bery-
dande andel, t.ex. ar 1989 var den-
na andel hela9} procenr. k 1979
deltog staten f6rsta gAngen i fi-
nansieringen av FOPL-kostnader-
na; Ar 7984 var statens andel som
storst, 34 procent. Ddrefter har
statens andel minskat; fu 1989 var
den nere i 10 procent och betref-
fande Ar 7990 antas FOPL syste-
met vara helt slalvfinansierande.
Att denna idealsituation skulle pA-
gA ocksA i framtiden dr dock rdtt
osannolikt, vilket i sin tur borde
beaktas i diskussionerna kring
den nuvarande forsdkringspremi -

ens koppling till APl-premien.
Den strukturomvandling som

inom ramen fdr internationalise-
ringen och den europeiska inte-
grationen sker inom foretagar-
verksamheten, kommer i kombi-
nation med uwecklingen inom
teknik och informationssystem
att winga ocksA smAf6retagen att
"krypa ut ur sina skal". Redan nu
kan man se hur kraftigt ovan
namnda foreteelser pAverkar fo-
retagen och tvingar dessa att totalt
omvdrdera modellerna for sin
verksamhet. De forvantningar
och krav som EES kommer att in-
nebaru for socialforsdkringens
del pAverkar likasA foretagarpen-
sionsfdrsdkringen. Mhnga frAgor
vantar haud pA svar; bl.a. undrar
man hur det i foretagarpensions-
lagarna inskrivna villkoret angA-
ende bosittning i Finland skall
tolkas i framtiden.
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STA|ISTIKUPPGIFTER

PENSIONSUTGIFTEN INOM DEN PRWATA SEKTORNiR 1989- 
rdnoErNlnc ENLIGT PENSIoNSSLAG ocH r-rir,l

ffill =250 milj.mk

ffi AJderspensioner

I Invalidpensioner

I erbetsloshetspensioner

Ovriga pensioner
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I Nylands lin och pl AIand utgor llderspensionsutgiften over hilften av-pensionsutgiften inom omrl-
dei och ir cirka dubbelt storre dn utgiften for invalidpensionerna. I Ulelborgs, Kuopio och Norra Ka-
relens ldn stlr ddremot invalidpensionerna for den storsta utgiftsposten. I thvastehus lin dr utgiften
for arbetslohetspensionerna exceptionellt stor.
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PENSIONSUTGIFTEN INOM DEN PRIVATA SEKTORN
l98r - 1990
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Ar 1981 stoci ilderspensionerna frtr h:ilften av pensionsutgiften, men ir
1990 f<ir endast cirka 4.1 procent. APL-index har under 1980-talet stigir
till det clubbla, vilket innebir att 1981 Ars pcnsionsutgift skulle vara cirka
l2 miljader mark enligt i990 irs indexnivi. Lftgiende frin detta har den
r-eella irkningen i pensionsutgiften varit cirka 83 procent uncler gransk-
ningsperioclen.

GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FOR DEM SOM UPPBAR
APL-, KAPL,- FoPL- EI-LER LFoPL-PENSION 31.12.1989
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Av totalpensionen for dem som uppbar arbetspension utgiir folkpensio-
nen for niirvarunde cirka en tredjedel. Nir arbetspensionen i)kar sn
minskar frrlkpensionens andel - och tvzirtom.
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ANTAL PENSIONSTAGARE INOM DEN PRIVATA SEKIORN
\.ID UTGANGEN AV.[REN T981 - T990, FORDELNING ENLIGT PENSIONSSI-AG
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Under granskningsperioden har antalet pensionerade okat med hilften
Av denna okning sdr nlderspensionerna for inemot 60 procent.

ANTAL 55 .64-ARJGA PENSIONSTAGARE INOM DEN PRTVATA SEKIORN
VID UTGANGEN AV AREN 1981 - 1990, FORDELNING ENLIGT PENSIONSSI-{G
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i:.1::-llr{q ;+i,t. :iikd* iira:g!'..

$*#;a

Antalet arbetsl(ishetspensioner okade kraftigast fram till ntitten av 1980-
talet, men borlade dlrefter sminingom sjunka. Antalet invalidpensioner
okade kraftigast i slutet av granskningperioden, vilket nirmast var en
foljcl av den individuella fortidspensionerinp;en.
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ANTAL pERSoNER soM AnrN rgar - rggo cArr r pENSroN
INoM DEN pRrvATA sEKroRN, r6RosrrurNc ENLTGT pENSIoNSSI"d\c
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na och de individuella fortidspensionerna i rnvalidpensionerna.

Tiots att analet lopande Slderspensioner okat kraftig si sker pen-
sioneringen i regel via andra pensionsslag: av de nya llderspensionera-
de har flera dn tvX av tre redan tidigare uppburit pension. Pensionering
via arbetsoformlga giiller numera drygt tre av fem, under det att mot-
svarande proportion i borjan av granskningsperioden var tvi av fem.

ANTAL 55 .64-iRINGAR SOM AREN 1981 - 1990 CATT T PTT.ISION
INOM DEN PRIVATA SEKTORN, FORDELNING ENGLIGT PENSIONSSI.A,G
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na och de

- 7990 inglr de fortida &lderspensionerna i ilderspensioner-
individuella fortidspensionerna i invalidpensionerna.

De indringar i lagstiftningen som giller pensionsformAnerna iterspeg-
Iar sig tydligast pi personer inom lldersintervallet i5-64 ir. Ar 1980 var
ildersgrdnsen for beviljande av arbetsloshetspension och generations-
vdxlingspension sankt till 55 lr. Lagen om fortidspension for frontvete-
raner tridde i kraft i juli 7982. Bl.a. villkoren for beviljande av pension
forbittrades senare upprepade glnger. I januari 1989 infordes fortida ll-
derspension och individuell fortidpension; samtidigt besl6ts det att nl-
dersgrAnsen for arbetsloshetspensionen gradvis och under fem irs tid
skulle itergl till lagstadgade 60 &r. I och med att frontveteranerna S,ldras
har nya veteranpensioner knappast alls ldngre beviljats;andelen veteran-
pensioner minskar snabbt i takt med att dessa pensioner overglr i ll-
derspensioner. Vid utglngen av granskningsperioden dr de yngsta ar-
betsloshetspensionerade 59 Ar och de som uppbiir veteranpension 60
lr fullda.
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PENS IO NSAN STALTERNAS VE RKSAMHET 799 O

APL KAPL KoPL FoPL LFoPL Totalt

Pensionsanstalter
Forsikrade*
Pensioner

Beviljade pensioner

Premieinkomst*
Pensionsutgift
Ansvarsskuld+

Genomsn. pension
Genomsn. beviljad pension

* enligt uppskattning

ANTAL PENSIONER 31.12.

milj.mk
milj.mk

31.12.,milj.mk

31-.12.,m1</m5n
mk/mln

L353
1488

1355
1390

L2
t2
L2

3r.
31.
31..

85
1 160 000

479 000

48 000

22 300
14 800
99 200

1

250 000
r44 000

14 000

2 510
2 350

11 300

85 000

27 200
20 900

111 000

1

000
127

71

79
)

t40

t2
t2

155 000
67 500

6 800

1 870
L820

520

2258
2369

1

17' 000
220 000

16 000

470
1 890

90

88
1 600 000

910 000

1944
2236

2619
2905

836
863

1986 7987 1988 1989 1990

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner

Totalt

ANonrNGen r ANTALET pENSTONER,&R 1990. looo st

395 000
186 000
53 300

475 000
195 000
66 300

r42
148 000

472 000
218 000

52900
21,6

157 000141 000

435 000
202 000

64 800
174

155 000

453 000
209 000

60 000
r99

161 000

883 000786 000 824000 857 000 910 000

invalid-
pensioner

arbetsloshets-
Densioner

ilders-
pensioner

familje-
pensioner totalt

Pensioner3l. 12.1989
Beviljade nya
Overgltt i llderspension
Avslutade

Pensioner 31.12. 1990

PENSIONSUTGIFT MILI.MK

209
31

_t5

-7
218

453
15
24

-20

15r
t2

883
60

-.).)

9i0

50
2

-8
-1.

53 472

-6
r67

1986 7987 1988 1989 1990

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner
Deltidspensioner
Familjepensioner

Totalt

6 050
3 690
1 340

1 680

6 810
4 310
1 660

2
1 860

8 710
5 660
1 890

5
2330

9 890
6 490
1 860

7
2 51,0

7 6to
4920
1 820

4
2 070

12750 1,4640 16 420 18 500 20860

Alla ouan a.ngiuna-siffror,omfatlar (iuen registrerat tillciggspensionsskydd. Siffrorna omfattar inte generationsl)tixlingspensioner
ocb inte beller FTuJPL- ocb AuPl-pensioner
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ANDRINGAR I
ARB ETSPE N SI O NSLAGSTIFTNINGE N

AR 7gg0

PSC;s cirkulcir A 6/90 ocb A 11/90.

FORORDNING om indring av ) g forordningen om pension f6r arbetstagare
(23.2.1990/208).
Enligt zindringen skallAPl-indexet offentligg6ras senasr wtr mAnader fore ingAng-
en av det kalenderAr, frAn och med vilket deiskall tillimpas. Denna tid var tid-igaie
en och en halv mhnad.
Forordningen ffadde i kraft 7.3.7990,
PSC:s cirkulcir A 7/90.

LAG om 2ndring av lagen om afiradelsepension (27 .4.1990/312).Enligtdndring-
en kan a\tradarcn utan att overlAtelsen inverkar pA pensionen, overlAtimark som
dr underkastad forsziljningsbegrdnsning till milioministeriet for att anvandas som
naturskyddsomrAde och till yrkesutbililningssryrelsen for atr anvandas som 6v-
ningsorhrAde vid undervisningen inom braiscfien. Samridigr glordes dndringar i
lagen som foranleds av 2ndring av Andring av lagen om balins?ring av lanrbr"uks-
produktion och andring av 1J g iagen om sryrning av husdjursproduktion i vissa
fall.
Lagen trddde rkraft 7.5.1990.
PSC:s cirkulcir A 12/90.

IAG om zindring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
klyrkan ( 15.6.1990 /523).

I och med lagzindringen genom[ordes familiepensionsreformen inom kyrkan att
overensstdmma med de forandringar som gicirts inom lagen om statend familje
pension.
Lagen trzdde i kfaft 7.7 .7990.
PSC:s cirkulcir A 17/90.
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IAG om zindring av 12 $ Iagen om pension for_arbetstagate.(29.6.7990/59D-;
LAG om zindrinfar 9 $ iage] om pension lor arhetstagaie i korwariga arbetsfor-
hAlla nden \ 29.6.1990 / 600).
Enlist dndrinqarna kan de fonderade delar av dlderspensionerna som pensions-
anstllterna aisvarar lor hoias enligt de grunder som social' och halsovirdsminis-
teriet har faststzillt. Okningen i ansvarsskulden skall tackas av den fdr finansiering
av pensionerna avseclda delen av ansvarsskuiden pe motsvarafide Satt som kost-
naderna lor allmannr lorindringar i berzikningsgrunderna i f,riga om premier eller
fonde.. Syftet zir att harmed for5attra virdebe.stlndigheten hoi.de.fonderade de-
larna av Aiderspensionerna. Kompletteringen av finansieringstekniken giller dven
Alderspension'er som avses i lagen om penlion for vissa konitnarer och redaktorer
i arbersfdrhe[ande.
Lagarna tradde ikraft 7.7.7990.
PSC:s cirkulcir A 18/90.

IAG om indring av 10 $ Iagen om pension for lOretagare (29.6.1990/601).
De fOrmAner so[t avses i lag?n om pbnsion for foretaga]e skall de pensionsanstal-
ter Som beclriver FoPl-ver[samhei svara for gemensamt. Om pensionsanstalter-
nas pfemiereserver inte fdrsltr for dessa uppgifter, betalar staten den resterande
deleh. Vid bestdmmandet av premiereserverhas tillrzicklighet beaktas inte de obe-
rllda lorsJkringspremier som har lamnats till indrivni_rtg_ i utsirkningsr ig eller he
vrkats i konkuis.'Tidigare gziltande l0 g 2 mom F{)PL lctlde till att pensionsanstal-
rernas tnsvtrsandelaibesiamdes pA vdsentligt olikl sritt hertlcltde pi ont staten
deltog i dessa kostnader eller inte. IfrAgavarande momcnt indrldes sA, att pen-
sionslnstalternas ansvarsandelar skall bestimmas i fOrhellande till sAdana premie-
reselver i vilka inte ingAr ovan avsedda 6ppna premier. Pensionsanstalternas kost-
nadsandelar har andd sedan Ar 1979 besfamti pA detta satt, efter'som staten har
deltagit i FOPL-kostnaderna varje ar allt sedan ar'lglg Lagdndringen paverkar intc
beloooet f6r statens andel.
Lageh'trzidde i kraft l.-.1990. Den tillampas ftirsta gAngen dl pensionsanstalternas
andel i pensioner och andra I'ilrmAner bestams lor Ar 1990.
PSC:s cirkulcir A 18/90.

LAG om upphavande av 6 5 4 mom. och 6l$ 3 mom. lagen om pension for lant-
bruksforetag are (29 .6.1990 / 602) .

P aragraferna upphzivdes sAsom overfl Odiga. Stadgandena gallde bestimmandet
av ar-betsinkonist ftrr gardsbruk for vilket h.-ar ingAt6 Akerrese-rveringsar'tal. Akerre-
serueringsar,,talssyste-met upphorde att gella i april 1989. Stadgandcna stred ocksrl
mot de iva bestainnrelserna c,m faststaiiande av arbetsinkomst som tridde i krrit
1.7.7990.'
Lagen tridde i kraft 1.7 .7990.
PSC.s cirkulcir A 19/90.

tAG om zindring av 1 och 12 $$ lagenom pension for kommunala ti:insteinnehava-
re och arbetstagare (16.11.1990 /97 4).
Genom andrin[en slopades den begrlnsning som gdller rzitten for aktiebolag som
uppritthAller e"lektdslia anlaggningar att blimedlemssamfund i pensionsanstal-
tiri. Till lagen fogades dessulom ett stadgande enligt vilket Kommuneinas pen-
sionsf0rsriEring iinskilda fall ar skyldig atifor utmatning av pension lAmna utmat-
ningsmyndighEten uppgifter om pensionsbetalningen.
Lagen tridde i kraft 1.12.1990.
PSC:s cirkulcir A 20/90 och A 27/90.
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[-AG om indring av lagen om pension ft)r arbetstagare (10.12.1990,'1068);
LA9 oIn Indring av I $ lagen om pension for arhetstrgare i korlrlrriga arberslor-
hdllantlen ( I 0. 12. 1990/ 1069).
Enligt lagzindringarna skall i 34 g lagen om arbersavtal avsedcl moderskaps- eller
virdledighet inte mera forslmra deh pensionsgrunclande 1onen. Pensioirslonen
skall beraknas for hogst lyra sAdana kalenderlr som inte inbegriper oavlonad
barnavllrdstid Om inget av c1e nzimnda lren ingAr i arlletsforhlllandets sista fi'ra
kalenderlr, betraktas sasom pensionsl0n den genomsnittliga fc)rtizinst som lnor-
svarar den stabiliserade fOrtjanstnivzln innan arbetsforhtrllanclet irpphorcle. Det
n\il sJtlet att rakna till:i-mpas enbart isldana fall att tlct hojer pensitinsliincn. Lag-
antlringen triddc i krafr I.1.1991.5111*rnder rillampls pl arht.rsfi,rhillrntlen som
har upphort tr 1q91 eller senare och pA barnavflrditider som ]'rar tagits ut filn och
med Ar 1990. Dessutom kan pa arbetstagarens vrkande barnavArdsticler under
lren 1981 89 beaktas, om arbbtsfdrhlllan?et hai upphOrt tr 1997 e1ler senare.
Till hgarnr lirgades dessutom ett stadgande cnligt 

'vilket 
rrrlrctstagarrn krn vrkr

pl en kontroll er riktighrten hos uppgifterna om sina arlrctstilrhAllin..lcrr. Ifall'me
ra in tio 1r har forflutit sedan arbctsforhAllande upphOrde, skall arltetstagaren
slilv uppvisa en tillrit klig trtrednirtg till stdd fli)r sitt vikanrlt'. Arbetstrg:rrrn har ritr
ltt pd._hcg,Jrrn ld ett ovciklagbrrt 6eslut galhndc tlansrgi;ringstiden som herirri-
gar till pension och gzillande pensionslonen.
Lagdndringen tradde ikraft7.1.1991. Tidsfristen pa rio 1r tillampes inre pa urrecl-
ningar som har blivit anhangiga innan sex mAnader har tOrflutithin clen-tidpunkt
dA arbetstagaren fdrsta gingen sedan lagen tritt i kraft har flltt ett utclrag ur arbets-
forhAllanderegistret.
PSC:s cirkulcir A 19/90, A 26/90 ocb A 38/90.

Social- och halsovllrdsministeriets BESLIIT om faststzillande av i 10 $ lagen orn
pension lor lantbruksforetagare avsedd basprocent och i 9 $ lagen om pen.sion ftrr
foretaga re avsedd premieproce rt (12 .12 . 199 0 / 109 I ) .

Den i l0 $ l mom. LFoPL avsecla basprocenten och clen i g $ 1 mor.r-r. FoPL avsedda
premieprocentcn ir 16,9 11r I991.
Beslutet tr:idde i kraft 1 1.1991
PSC:s cirkulcir A -17/90.

PSC:s cirkulcir A 30/90 ocb A 1/91

Social- och halsovArdsmlnisteriets RESLLIT angAende clc grunder, enlip;t vilka derr
betalning i ett for allt skall ber:iknas varom staclgas i 1! b g lagen om pension litr ar-
betstagare, 1 $ lagen om pension for arbetstagare i krrrnieriga rrltctiforhAllanclen,
l9 $ legen om pcnsior't lor lltrrtlrrLrkslorr.'llrllrtrc. l- $ I:r.qen i)m pcl)sion lor liirt.ra-
gare samt 11 $ lagen om 1)gn5r1111 l'or vissrr konstniirerirch redaktOrer i arbetsfbr-
hAllande (19.72.11)90 / 7218).
Till fdlicl ar. familjepensior-rsrefbrmen har berzikningen av engulngsutbetalningen
av furniljepension Jndrats. _Enligr det nr rr lrcslutet lrststalls englngsurberlrlnilrgcn
av lamiliepensiort sJrskilt L)r' rirje li)r'irr:lrtstagilr(': pensionen , rmvandla: till'cn-
glngsutbetalning genom rrtt den multipliceraf mccl en koefficient som motsvarar
pensionstagarens Alder. Engzlngsutbeurh-ringen av f'nmiljepension skall utl)etalas
1t samtliga ft)rmtnstagare r:iknat frAn samma ticlpunkt. Pensionsanstalten kan
sjelv avgora ticlpunkten fi)r erl:iggandet av engllngsutbetalning; utbetah'ring fAr
dock inte ske med retroaktir.veikan.
PSC:s cirkulcir A 3/91.

LAG om dndring av lagen om avrradelsepension (25.12.1990i130,i);
F'ORORDNING om anclring av forordningen om avtrldelsepension (28.12 .1990i
1306).
Awrddelsepensionssystemets giltighetstid forllingdes mecl t-",/i Ar, str art ciet gziller
arrrddelscr som sker senasl dr I992. :amritligr inf,lrdes i l;tgcn och fair,,rdningrn
om a\'tradelsepension de_zindringar som f-orinleddes av rer.ideringen av lagsfift
ningen om gArdsbrr:ksenheter. Irl samma s:itt som i lagen om ge'nerationir.ulx-
Iingspension for lantbruksforetagare dverfdrdcs uppgifte-n att avga utlltanden om
Iantbruksmissiga fr.,rutsittningar pA lantbrukssekreterarna. Deisutom indracles
stadgandena angAencle foruts:ittningarna fi)r a\rradelsepension som grunclar sig

13



oA beskosnins.
Lag". o.fi for6rdningen tradde r\<raft 1.7.7991. De nya stadgandena tillampas pa
ar,,tJadelser som sker under iren l99l-92.
PSC;s cirkular A 7/91.

tAG om generationsvaxlingspension for lantbruksforetagare ,2l \2,,1990i ,13t7 );
LAG om |"ndring av lagen o"m'pension for lantbruksforetagare (28.12 1990 IJIB):
[-A.G om Andrin"g a, dg tagen ()m pension 16r arb-etstagire ( 28.12.1990 1319):
tAG om Andrin1i'a.,,4 ai lalgen om fortidspension for fronweteranet (28.72.1990/
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Sekreterare
Kundbetjilningschef
Tapio Karsikas

46



ST\RELSEN

Overdirektor Jukka Rantala,
ordf6rande
Verkstiillande direkt6r Juhani Kolehmainen,
viceordforande

Represent anter for arb etsgiuarna

Direkt6r Lasse Laatunen
Direkt6r Pekka Merenheimo
Verkstiillande direktor Mauri Moren

Represe ntanter for arb e tstagarn a

Sekreteraren Pekka Ahmavaara
Sakkunniglzikaren
Markku Torooainen
(till 31.1.1991)
Socialsekreterare Markku Hyvdrinen
(frnn 7.2.1997)
Verksamhetsledare Raimo Pohjaviire

Represent anter fdr lantbru ksfdretaga.rn a

Vicehiradsh6vding Jukka Ahtela
Direktdr Heikki Ropponen
Viceh?iradshovding Risto Uski

Forskningssekreterare Kaija Kallinen

Miliosekreterare Markku \Tallin
(rill 31.1.i991)
Sakkunniglikaren Markku Toropainen
(frAn 7.2.7991)
Avdelningsdirektdr Iikko B. Voipio
(ljLL31.12.7990)
Bitriidande avdelni n gsd i rektor
Jukka Vainio (fren 1.1.1991)

Agr.o.forst.dr Markku Nevala
(till 31.5.1990)
Pol.lic. l{aarina Knuuti
(kan 1.6.1990)

Direktor Erkki Berglund
(till 31.5.1990)
Verkstiillande direktor Aarre Metso
(fran 1.6.1990)

Dipl.ekon. CGR Peter Ingstrom
Verksamhetsledare Ensio Sepp2l?i
Ekonomichef Mikko Paiho
Ekonom CGR Jaakko Pohtio

Agr.o.forst.lic. Keilo Hyvonen

Rep re se n t a n t e r fo r fi re t agarn a

Adm.vet.doktor'Waldemar BUhler

Ouriga medlemmar

Verkstiillande direkt6r Altti Aurela
MedicinalrAdet Martti Lehtinen
(rill 31.7.1990)
Overlikare Olli Elo
(fren 1.8.1990)
Jur.kand.
Juhani Salminen

Sekreterare

Avdelningschef Pentti Koivistoinen

RE\,ISORER

Verkstillande direktor Veli Saarenheimo

Verkstiillande direktor Risto Kausto
Docent Timo Somer

Dipl.ekon. CGR Folke Tegengren
Verksamhetsledare Tarmo Hwdrinen
Ekonomichef Arto Kuusiola'
Ekon.mag. CGR J.V. Heikkonen
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Ekonom ]vrki Valtanen
Organisaiionsdirektor Jouko Kuisma
Verkstzillande direktOr
Eino Rajamiki
BergsrAdet Paavo V. Suominen
Direktor Pertti Kaianne
Avdelningschef Tapan i Karonen
Vice verkstdllande direktor
Heikki Varho
Vice verkstdllande direktor
Alpo Mustonen
Velksamhetsledare Risto Heiskanen

FORETAGARNAS DEI,EGATION T99O

Verkstzillande direktOr Matti Uimonen,
ordforande
Bitrddande avdelningschef Markku Sirvio,
viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku TrafikrAdet Fritz Kuula
Taxibilist Krister Olsson F6rvaltningsdirektor Esa Mannisenmiki
Verkstzillande direktor ApoteksrAdet Matti Kannisto
Kaarina Krogerus
EkonomierAdet Martta Laur6n Verksamhetsledare Pziivi Liedes
Uwecklingsdirektor Generalsekreterare Olli Tarkka
Kai Masalin

Handlanden Eila Nurmi
Verkstzillande direktOr Pirlo Gronroos
Vice verkstdllande direktor
Riwa Haukkala
DirektOr Kvosti Vesterinen
Verkstdllan'de direktor Tapio Yasara
Verksamhetsledare Matti 

.\V. 
Kalevi

Kontaktdirektor Pertti Laesluori

Direktor Reijo Kaivo-oja

Direktor Leo Tonttila

Sekreterare
Projektchef Mikko Pellinen

FORETAGAITNAS DIII,EGATION 1991 1993
Verkstillande direktor Matti Uimonen,
ordfdrande
Bitrzidande avdelningschef Markku Sirvio,
viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku Trafikidkare Raimo Nikkanen
Taxibilist Krister Olsson Projektchef Esa Mannisenmdki
Restaurator ApoteksrAdet Matti Kannisto
Kaartna V2yrynen
Verkstallande direktor Verksamhetsledare Piivi Liedes
Erkki Maasalo
Utecklingsdirektor Kai Masalin Generalsekreterare Olli Tarkka
Jurist Riwa Hanski-Pitkzikoski Organisationsdirektor Matti RAisdnen
OrganisationsdirektorJouko Kuisma Verkstillande direktor Olli Erikivi
DiplomhandlandenAilaHarjanne VerkstiillandendirektorPekkaKautto
Veiks*illande direktor Direktor Ulla Sirkeinen
Jaakko Jiirvinen
Direktor Pertti Kajanne Verkstzillanden direktor Tapio Vasara
Avdelningschef Tapani Karonen Verksamhetsledare Matti \W. Kalevi
Vice verkstdllande direktor Vice verkstillande direktor
Heikki Varho Rauno Tienhaara
Vice verkstdllande direktor Direktor Reijo Kaivo oja
Alpo Mustonen
Pehsionskassedirektor Verksamhetsledare Risto Heiskanen
Riitta Laukkanen

Sekreterare
Projektchef Mikko Pellinen
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KONSULTA|NA KOMMISSIONEN FOR
IWAIIDITETSARENDEN 7990

Regeringsr1det Heimer Sundberg,
ordfdrande
Vice verkstdllande direktor Seppo
viceordforande (frAn 7.4.1990)
Specialistliikaren i inre medicin
Martti Lehtinen
Specialistldkaren i inre medicin

Bitrzidande avdelningschef
Ilkka Savoheimo
Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Med.o.kir.dr, specialistldkaren i
arbetsmedicin och fdretagshilsovlrd
Vesa Vaaranen
Docenten i foretagshzilsolzira
Sakari Tola

Med.o.kir.dr, specialistldkaren i
psykiatri Antero Leppiiluori
ByrAchef Irmeli Backstrom

Mcehiiradshovding Mikko Nlyssolzi

Forskningssekreterare Kaija Kallinen

Vice verkstillande direktor
Tauno Talonen
Overin-spektor Pentti Lehmijoki
Verkstzillande direktor Juhani Laine
Avdel ningschef Pertti Tukia
Avdel ningscheF Risto RintaJouppi
PensionsdirektOr Pentti Saarimiki
(till3t.3.1916

Avdel ningschef Eeva Koskensyrjzi
(frAn r.4.1990)
ByrAchef Helinzi Nieminen
Pensionsdirektor Veil o J alav a

Pietiliinen,

och Matti Saarinen
Med.lic.,
neurologi 'Sfickstrdm

Med.o.kir.dr, specialistldkaren i
lungsjukdomar och inre medicin
Tapio Vire
Docenten i psykiatri
Martti Olkinuora
Med.lic., specialistldkaren i
allmzin medicin och foretagshzilsovlrd
Kari Kaukinen
Med.o.kir.dr, docenten i ortopedi
och traumatologi
Perfti Myllynen
Med.lic., specialistlak aren i all-
mdn medicin och foretagshalsovArd
Hannu Suutarinen
Med.lic., sakkunniglikaren
Markku Toropainen
Pol.lic. Kaarina Knuuti

Inspektor Marja-Liisa Halinen
Bitradande direktor Erkki Sillanpzizi
Beddmningschef Marjatta Siren
Direktor Esko Vainionodd
Vice verkstdllande dirriktor
Seppo Pietiliiinen
(rill 31.3.1990)
Pensionsdirektdr Pentti Saarimiiki
(kln 1.4.t990)
Byrlchef Marjatta Pi h lay a
Ledande overldkaren, specialist-
Tdkaren i arbetsmedicin och
foretagshzilsovlrd Hannu Hirkonen

Foredragande
Sektionschef Arja Sankari
(till 31,8.1990)
Sektionschef Pirjo Posti (fren 7.9.1990)
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KON SLIIIIffI\A KON,IT4 I SSIONEN I-'OR
rN\i\IIDTTETSARF.NI)EN t99t 1993

Vice verkstillande direktor Seppo Pietil;iinen,
ordforande
Avdelningschef Marjatta Siren, Avdelningschef Pertti Tukia
viceordforande
Docenten i foretagshZilsolara,
overlikare Sakari Tola
Specialistl2karen i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Med.lic..specialistldkaren i
neurologi Bengt Wickstrom
Med.o.kir.dr, specialistlikaren
i lungsjukdomar och inre medicin
Tapio VAre
Docenten i psykiatri
Martti Olkinuora
Med.lic., specialistldkaren
i allmzin medicin och foretags'
hiisovtrrd,Kari Kaukinen
Med.o.kir.dr. docenten i ortopedi
och traumatologi Pertti Mvllynen
Med.lic., specialistldkaren
i allmiin medicin och loretags-
hzilosvArd Hannu Suutarinen
Med.lic., sakkunniglikaren
Markku Toropainen
Pol.lic. Kaarina Knuuti

Inspektdr Marja-Liisa Halinen
Bitrddande direktor
Erkki Sillanpai
Direktor Esko Vainionpdzi
Pensionsdirektdr Pent[i Saarimziki
Bvrlchef Helinzi Nieminen

Ledande dverldkaren, specialist-
lakaren i arbetsn-redicin och
foretagshdlsovArd Hannu Hirkonen

Foredragande
Sektionschef Pirjo Posti

Bitrddande avdelningschef
Helena Tapio
Avdelningschef
Pentti Koivistoinen
Med.o.kir.dr,

Vesa Vaaranen

DIITEKTIONIIN FOIT
KITIIDITI"ORSAIGI N GE N t990
Verkstzillande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Vice verkstdllande direktor Seppo Pietiliiinen
(r.4.1990 14,8,1990)
Direktor Yrjo Turtiainen
(frAn 15.8.1990)
Avdelningschef Marja Majander

Sakkunnigmedlemmar

Vicehziradshovding Ossian Antson
Professor Eero A,rtto
Bankdirektor Teppo Taberman
Verkstzillande direktor Anssi Karkinen
Vice verkstdllande direktor Lauri Koir'usalo
Direktor Antti Savolainen
Ban kdi rektor Risto \Wartiovaara

Sekreterare
Jurist Jorma Hilden

Med Jukka Kivek?is

Sekreterare
JuristJorma Hilden

Med. o. kir. dr,specialistllkare
i psykiatri Antero Leppdvuori
RvrAchef lrmeli Backstrom

Med.lic.
Iarmo Vuorinen
Vicehziradshovding Mikko Nyvssola

Forskningssekreterare
Kaiia Kallinen
Vice verkstAllande direktOr
Tauno Talonen
Overinspektor Pentti Lehmijoki
Verkstdllande direktor
Juhani Laine
Avdelningschef Risto Rinta Jouppi
Avdelningschef Eeva Koskensl,r j 2
Bitrddande avdelningschef
Marjatta Pihlaia
Pensionsdirektor Vei jo Jalava

I)l ItEIi'l'iON IIN F()R
I(rtEDr|t'otrsAxrtr\Gl1\ 199I 199j
Verkstillande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola.
viceordf- ande
Direktor Yrjo Turtiainen
Avdelningschef Marja Majander

Sakkunnigmedlemmar

Vicehziradshovding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Direktor Erkki Berglund
Vice verkstdllande direktor Lauri Koir,rrsalo
Ekon.mag. Juhani Lehtola
DirektOr Antti Savolainen
Bankdirektor Teppo Taberman
Bankdirektor fu sto \Tartiovaara
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KONST]IJHTI\A KOMMISSION EN IJOR
I N I 

;ORMATIONSA It n T D E N
Verkstiillande direktor Matti Uimonen,
ordforande

Avdelningschef Yr j o Larmola,
viceordforande (till 78.5.7990)
Avdelningschef Kari Arola
viceordforande (till 4.7.1991)
Informationsdirektor Leo AIlo
Avdelni ngschef Kimmo Eskola
lnformationschef Eva-Helena Jussila
(ttll 3r.72.7990)

Verkstzillande direktor Antti Klvnirdinen
Informationsdirektor Kari Pekkonen
Redaktionschef Antti Pullinen
Bitrddande direktor Erkki Maasalo
Informationschef Sakari Montonen,
r 5.9.7990
Pensionsdirektor Pentti Saarimiki
Direktor Eero Santala
(till 30.11.1990)
Informationschef Matti Sdromaa
Direktor Pauli Toivonen

Yrjo Turtiainen
Riitta-Liisa Lindstrom
Marja Majander
Anu Ronkainen

PENSION SSK\D D SC 11 NTIIAI,E N S
I,E DAND I] TJAN STE N,IA}i
Verkstzillande direktor Matti Uimonen
Vice verkstillande direktor Jouko Sirkesalo
Vice verkstdllande direktor Seppo Pietil2inen
Administrativ direktor Antero Viitanen
Planeringsdirektor Markku Hdnninen
Kred itfOrszikri ngsd i rektor
Dataforvaltningsavdelningen, avdelningschef
Ekonomiavdelningen. avdel ningschef

Bitrzidande avdelningschef
Forskningsavdelningen, avdelningschef Jussi Vanamo

Forbindelsechef Simo Forss
Specialforskare JoukoJanhunen

Forsdkringstekniska avdelni ngen
Avdelningschef Martti Hdnnikainen
Bitrddande avdelningschef Sirpa Collin
Bitrzidande avdelningschef Hillevi Mannonen
Bitridande avdelningschef Hannu Ramberg

Informationsavdelningen, avdelningschef Yrjo Larmoh (rill 18.5.1990)
Kari Arola (tilt r.1.1991)

Forbindersecher iJfl8Jt?Sltiinen 
(rran t5'1ee7)

Juridiska avdelningen, avdelningschef Pentti Koivistoinen
KundbetjAningschef Tapio Karsikas
Bitrldande avdelningschef Helena Tapio
Utbildningschef Lauri Mdkeliinen

Kreditforszikringsavdelningen, avdelningschef Esko Prokkola, SGF
Personalavdelningen, avdelningschef Seiia Kausto

Utbildningschef Maria-Liisa Punnonen
Planeringsavclelningen, avdelningschef Antero Ahonen
RAdgivnings- och overvakningsavdelningen
Avdelningschef Heikki Poukka

Bitrzidande avdelningschef Ilkka Savoheimo
Bitr;idande avdelningschef Markku Sirvio

Statistikavdelningen, avdelningschef Leena Lietsala
Pensionsnimndens beredningsbyrA

Bvrichel Anja Lehesnienii
Fastighetsservicebyrin, byrAchef Risto Isopahkala
Personallakare Matti Saarinen

SAN'I\IIIIETSGRITPPERNAS N4t1DLt1N,{N4AII ful tqq t

ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN UTBILDNINGSKOMMISSIONEN

Repres ent ant er for arb etsgiuaren
Risto Isopahkala, arbetarsLryddschef
Seila Kausto
Ilkka Savoheimo

Rep res e n tan t er for arb e t st agarn a
Lea Kokko, arbetarskyddsfullmaktig
Arja Laakso, I vicefullmziktig
Inger Koskinen, II vicefullmziktig
Pirjo Koponen, ordinarie medlem
Asko Lampsijirvi, ordinarie medlem

Rep resent an ter fo r arb e tsgiuare n
Antero Viitanen, ordforande
Heikki Poukka
Yrjd Turtiainen
Rep resent an ter f1r arb e t st agarn a
Riwa Hintikka
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
Pdivi Suomi
Marja-Liisa Punnonen, se kreterare

AUTOMAfIONSARBETSGRUPPEN

Rep re s ent an t e r fd r arb et sgiu are n
Riitta-Liisa Lindstrom, ordforande
Seija Kausto
Hannu Ramberg

Rep res en t an t er for arb et st agarn a
Outi Heikkilai
Asko Lampsiizirvi
Jouko Moilanen

Pirjo Friberg, sekreterare
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Pensionsnamnden verkar -som

sjzilvstindig besvdrsinstans i iren-
den som galler den privata sek-
torns arbetspensioner. Besvirsin-
stanserna ar i dessa irenden tvA
till antalet; forsta besvirsinstans
dr pensionsndmnden och andra
besvarsinstans ar forszikrings-
domstolen.

Pensionsndmnden har 24 or-
dinarie medlemmar och 20 per-
sonliga suppleanter, vilka samtli-
ga utses av social- och halsovArds-
ministeriet. Om pensionsnimn-
dens verksamhet stadgas ndrmare
i pensionsnAmndens arbetsord-
ning. En ny arbetsordning fast-
srdlldes 15.10.1990.I den nya ar-
betsordningen preciseras for for-
sta gAngen bl.a. sammansAtming-
en av och uppgifterna for presidi-
et och kanslikommissionen. De
av pensionsnimnden handlagda
2rendena bereds i pensions-
nimndens kansli. Vid utgAngen
av verksamhetsAret var 27 perso-
ner ansullda vid nimndens kans-
Ii.

Pensionsnimnden avgor ind-
ringsansokningszirendena i fyra
5-manna divisioner. Under fu
1990 hdll pensionsnamnden 181

divisionssammanffaden. Varje di-
vision handlade arenden som av-
ses i APL, KAPL, KoPL, LFoPL och
AvPL. Dessutom har tvA divisioner
handlagt ziven FoPl-irenden. Vid
varje sammanffade har 75 ' 60
arenden behandlats, vilket mot-
syarar situationen under de nar-
mast fdregaende Aren.

Till plenum sammanffadde
pensionsnimnden *ra gAnger
under verksamhetseret; vid dessa
plenarmOten behandlades inte
indringsans6kningsirenden.

Ar-rtlrlct bcsvrir
och ltvgr)rauclct-t

Under verksamhetsAret inkom
5 999 besvir till pensionsnamn-
den, vilket ir det hogsta antalet
sedan tio 1r tillbaka. Jzimf6rt med
Ar 7989 okade antaletbesvzir med
7 25 . E n stor del av irenden a gall'

PENSIONSNAMNDENS
VERKSAMHETSBE RATTE LSE 799 O

de bedomning av arbetsfdrmAga,
vilket sammanhzingde med det
6kade antalet besvar i anslutning
till individuell fortidspension.
Den lagzindring betr:iffande lant-
bruksforeta garnas arbetsinkomst
som tradde i kraft 1,.7 .7990,ledde i
motsats till forhandsbedomning-
arna inte till nAgon m2rkbar 6k-
ning i antalet arbetsinkomstbe-
svdr.

fu 1990 avgjorde pensions-
nimnden 5 705 besvirsdrenden,
dvs. nAgot flera in Aret innan. Det
okade antalet besvir hade dock
som f61jd, att andelen oavgiorda
arenden vid utgangen av verk-
samhetsAret var storre dn under
de foregAende Aren.

En Aterblick tio Ar tillbaka vi-
sar att hr 7990 var sAtillvida excep-
tionellt, att det till pensionsnimn-
den under detta er inkom flera be-
svar An vad man behandlade.

fu 1990 gallde hela4 049 eller
71 procent av alla avgoranden be-
domning av arbetsformAga. Des-
sa avgdranden fordelade sig sA,

aNrel- gesvAn ocn evcoReloer.l
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ARBETSOFORNTAGA AR 1990

Individ.
ft)rtids- .

pensi()n Ovriga

I I Ei indrade

ffi Andrade

Aterforvisade

Helsingfors den 12 februari 1991

att 7937 gzillde individuell for-
tidspension och 2 772 traditionell
invalidpension. Avgdrandena gil-
lande indMduell fortidspension
okade med cirka 500 j2mfort med
hr 7989, medan avg1rundena gdl'
lande traditionell invalidpension
diremot sjonk nAgot.

Berydligt mer in h2lften avav-
gorandena eller 3 317 giillde APL.
SammanlagtT 039 irenden gzillde
LFoPL, 6ll gallde FoPL, 530 gill-
de KAPL, 723 gallde AvPL och 19
gzillde KoPL. Grupplivf6rsikring-
en for lantbruksforctagare gav an
ledning till 14 och generations-
vdxlingspensionen till B0 avgo
randen i pensionsnimnden.

Hancl I riggn i ngsticler-r

Det kan med glzidje konstateras,
att den genomsnittliga handlAgg-
ningstiden i pensionsnamnden
trots det okade antalet inlamnade
besvar Ar 7990 for forsta gAngen
kunde underskrida den mAlsatta
nivAn pA fizramhnader. Ar t990var
handl2ggningstiden 3,3 mlnader.

Andringar i

1:rcnsionsanstuItcnras Lleslttt

k 1990 avglorde pensionsndmn-
den irendena till indringssokan-
denas formAn i 12,5 procent av fal'
len; detta dr den lagsta 2ndrings-
procenten sedan mera an tio Ar
tillbaka. Pensionsnimnden Ater-
forvisade 6,9 procent av fallen till
pensionsanstalterna for ny hand-
lziggning; denna andel var unge-
fdr densamma som Aret innan. I
arenden som g211er bedomning
av arbetsformlga pA traditionella
grunder syonk andringsprocen-
ten frAn !,8 procent till 8,7 pro-
cent. Aterforvisningsprocenten
fordubblades och steg dzirmed till
5,3 procent. I 2renden gzillande
individuell f6rtidspension under-
steg andringsprocenten for forsta
gAngen tio och var ),7 procent ar
1990. Aterforvisningsprocenten
steg i dessa drenden och var 5,1
procenr hr 7990.

Heimer Sundberg
Pensionsncimnclens

ordfdrancle

Pirjo Akesson
Pensionsncimndens

kanslicbef
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PENSIONSNAMNDENS MEDLEMMAR

Presidiet
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordforande
RegeringsrAdet Tuulikki Haikarainen,
viceordf6rande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta.
viceordfdrande
Vicehziradshovding Timo Haur,
viceordforande

Sakkunnigmedlemmar

Byrtrchef Seppo Virtanen
Specialforskare Matti Toiviainen

Suppleanter

BvrAchef lrmeli Backstrom
Fi'l.mag. Yrjo Turtiainen
(t11137.7 .7990)
fil.kand. Heikki Peltola
(frAn 1.8.1990)
Med.lic. Paavo Poukka
Med.o.kir. dr Antero Leppdr.rrori
Med.o.kir.dr Ilkka Torstila
Med.lic. Juhana Sillanpiii
(rill 31.1.1991)
Soecialistldkaren i inre medicin
R'aine Jussila ( frAn 7.2.1997 )

Med.lic. Jarmo Vuorinen
Docent Martti Olkinuora
Docent Heikki Takkunen
Med.o.kir.dr Pentti Ristola

Rep re s e n t a n t e r fo r fd re t aga rn a

Jurist Rirva Hanski Pitkzikoski
Vicehziradshovding Risto Tuominen

Rep res e n t an t e r fo r arb e t sgiu arn a

Viceharadsh6vd ing J ukka Ahtela
Jur.kand. Johan Astrom
Fil.mag. Markku Koponen

Vicehziradshovding Mikko Nlyssolii

Repre se ntan ter fo r arb e tstagarna

Ansvarige juristen Jarmo Lzihteenmziki
Lonesekreterare Pentti Keurulainen

Forskningssekreterare Kaila l(allinen
Bitrddande avdelningsdirektor
Jukka Vainio

Repres entanter fdr lan tb ru ksfdre tagarn a

Agronom Paavo Vuoksinen
Pol.lic. Kaarina Knrnrri
Agronom Antti Huhtamziki
Vkehziradshovding
Outi Antila-Rantanen

Jur.kand. Tapio Kuikko
Vicehiradshovding Hannu Rautiainen
Viceharadsh6vding Tauno Nouro
(till 31.12.1990)
Vicehziradshovd ning Riitta lVdrn
(frAn 1.1.1991)
Jur.kand. Timo Hoykinpuro

Sakkunniglikare Markku Toropainen
Juristen for soc.politiska enheten
Janne Metsimdki
Arb.loshetskassadir. Seppo Niininen
Ar,talssekreterare Raila Kangasperko

Agrolog Tage Ginstrom
Agronom Krister Salonen
Agrolog Johannes Ijas
Agronom Jukka-Pekka Kataja
(ttll U.4.7990)
Agronom Risto tutioki
( fran i8.4.1990)

.kand. Riwa
Kai Libzick
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PE NSIONSSIffDD SCE NTRATENS
PUBLIKA]IoNER An Tqgo

Forskningsrapportcr

Jouko Ja n bunen, Eldkeidriestelmat teollisuusmaissa.
Pensionsskyddscentralens undersokning ar l99O :1

Forskr-r i n gs ovc rs i kt c r
Arto Laesuuori, Katsaus eldkkeensaajien tuloihin vuodelta 1988. 10.41990

Reijo Laatunez, Katsaus vuoden 1989 tyoelriketurvaan. 29.3.1990

Reijo Laatunez, Vuoden 1990 el2ikemenoennuste. 1,5.6.1990

Kimmo Nonmdn, Katsaus elake- ja muun sosiaaliturvan kehittamiseen 1989. 30.1.1990

Statistisk:r publikationer
Tyoeliikej?irlestelmiin tilastollinen l,uosikirja, delarna I och II

Tllasto Suomen elikkeensaajista
Statistik over pensionstagarna i Finland
(publ. i samarbete med Folkpensionsanstalten)

Tvdeliikemenotilasto alueittain
(i serien SVT Sosiaaliturva, i samarbete med Statistikcentralen)

Tilastotietoia yksityisen sekorin tyosuhteessa olleista

Yksityisen sektorin alueellinen tyosuhdetilasto

Kuukausitilasto (mAnadsstatistik)

Neliiinneswositilasto (kvartalsstatistik)

Joustavien el2ikelakien seurantatilasto (kvartalsstatistik)

Joustavien elikelakien hakijatilastot (mAnadsstatistik)

Yksil0llisten varhaiseliikkeiden hylkiystilasto (mAnadssraristik)

55-54-vuotiuna elakkeelle siturlneet (mAnadsstatistik)

Perhe-eliikeuudistuksen seurantatilastoja yksityisella sektorilla (m*nadsstatistik)

Ilrosch\.'rcr

Tunne tvdeliiketurvasi
Krinn dih arbetspension

Mille eliikkeelle?
Vilken pension?

Tyontekiian elzike
Arbetstagarens pension

Yrittzijin elike
Foretagarens pension

Eliketietoa numeroina

Tvoeliikevakuutus
Aibetspensionsforsiikringen

Ti:rvana perhe-elAke
Familjens pension
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Hanclbdckcr

Elaketurvakeskuksen ohjeet yriffaian ryotulon mi2iraimiseksi

Pensionsskyddscentralens anvisningar for fastst?illande av foretagares arbetsinkomst

Tichringar

Tv6elzke 1-5
Aibetspension 1-2

PENSIONSSKYDDSCENTRAIENS REGISTER
som omfattas av personregisterlagen

Namncr.r pi rcgistrct-t
<lcl'r pll dcn pcrs<ltr sotn handhar rcgistcrlrct-tclct-rt

Personreqistret: sektionschef Telleruo Lebtinen
erbetsfoihAlhnderegistret: sektionschef / 7ia Laakso
Pensionsresistret: sektionschef Anneli Pobiola
Pensionsan"ordningsregistret : sektionsche f- A4 a Laa kso
Handliiggningsregistret' sektionschef ,4 n neli Pobjola

A'sikten lnecl rc!aist1'cl-)

Handhar arbetspensionsskyddet och de kontakter till andra pensionssystem
som kravs for denna uppgift

Registren itruchlillcr f0[jandc trppgifiskatcgoricr

( pensionsanordningsregistret)
om

om
av per arbetsgivare

Pensionsuppgifter ( pensionsregistret)
uoosifter om arbetsoensionsbeslut
pbhfi onsuppgifter om fol kpensionsbeslut

Handliiggningsuppgifter ( handlaggningsregistret )
utredningar om pensionsratten
uppgiftei om re$istrering av FOPL- och, LFoPL-tilliiggsformAner
uppgltter om annanglga penslonsansoKnlnSar
uoosifter om siukdaeoenningar
ftjrhlndsanmalhlngaibm invZldpension och individuell fortidspension
uppgifter om olycksfallspensioner och -dagpenningar
uirf[ifter om belsviir sorir ar anhiingiga vidpensionsnimnden och
forsikringsdomstolen
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