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ARBETSPENSIONSSKYDDET AR I 983
Pensioner enligt pensionsla-
garna fdr arbetstagare och f6-
retagare betalades vid Arets
slut till 684 000 personer Sam-
man lagt utbetalade arbetspen-
sionsanstalterna B, 1 0 miljarder
mark sorn pensioner enligt
dessa lagar. Den nominella ok-
ningen frAn f6regAende hr var
1,16 miljarder mark. Som ovri-
ga arbetspensioner, den
offentliga sektorns pensioner
och slomanspensioner, erlades
7,01 miljarder mark, vilket inne-
bdr, att arbetspensionerna inal-
les utgjorde en post om 1 5,1 1

miljarder mark. Folkpensionsut-
gifterna 6kade enligt uppskatt-
ning med 1,77 miljarder mark. I

form av lagstadgade pensioner
utgavs samman la gI 27,3 mi ljar-
der mark.

Arbetspensionssystemets an-
svarsgald var 43,9 miljarder
mark och premieinkomsten 9,3
miljarder mark. Den genom-
snittliga premieprocenten for
APL och KAPL var I 1,1 och
1 1,2. FoPL.s forsdkringspremie
var i genomsnitt 9,8 procent
och LF6PL:s i genomsnitt 4,6
procent.

Den pensionspolitiska debat-
ten under Aret har i huvudsak
16rt de nationalekonomiska fOr-
utsdttningarna f6r ett forverkli-
gande av pensionsskyddet,
behovet av en individuell pen-
sionsAlder, arbetsloshetspen-
sionen som en del av arbets-
loshetsskyddet och en revide-
ring av familjepensions-
skyddet

Social- och halsovArdsmrniste-
riet tillsatte hr 1982 en arbets-
grupp, som fick i uppdrag att
g6ra upp en basmodellfor be-
stdmmandet av arbetspen-
sionspremien sA, att pensions-
f6rmAnerna garanteras pA
ldngre sikt, att premieutveck-
lingen utjdmnas och att pre-
mien anpassas till de krav na-
tionalekonomln stdller. Enligt
arbetsg ruppen mAste kostna-

derna fOr pensionsskyddet och
deras utveckling granskas fdr
en tillrdckligt lAng tid framAt, for
Atmlnstone 20 hr, Om den ge-
nomsnittliga realtillvaxten i

APL-KAPL-l6nesumman under
denna tidsperiod dr 1 -2,5 pro-
cent om 6ret, anser arbets-
gruppen att det fdr en tryggad
finansiering av utgifterna fdr
utjamni ngspensionerna krd:vs
en 6kning av utjamningspre-
mien med 0,3-0,5 procent-
enheter per Ar med beaktande
av de avvikelser som utjdm-
ningsfondens nivA medger. Be-
hovet att korrigera denna trend
bor enligt arbetsgruppen
granskas med jdmna mellan-
rum pA basen av den utveck-
ling som skett i f rAga om eko-
nomin och pensionsutgifterna.

PensionsAlderskommittens tid i-
gare principbetankande hade
behandlat fdrslagen till yrkes-
betingad fdrtidspension, fortida
och uppskjutet uttag av pensio-
nen samt deltidspension. IVed
utgAngspunkt hdri hade kom-
mitten fAtt i uppdrag att avfatta
ett detaljerat f6rslag. Detta for-
slag overlamnade kommitten i

form av en regeringsproposi-
tion.
Till folld av sysselsdttningslaget
har Aldersgrdnsen for utfAende
av arbetsloshetspension tem-
pordrt varit sankt till 55 Ar och
har faststdllts att vara sdnkt
dven Ar 1984 sA, att Ar 1929
eller tidigare fddda lAngvarigt
arbetsl6sa dr berdttigade till
arbetsl6shetspension. En ut-
redning har glorts om mdjlighe-
terna att omfordela premieutta-
get for arbetsl6shetspensionen
sA att det bdttre An hittills av-
passas efter sysselsattn i ngsld-
get hos arbetsgivarna.

FrAgan om en totalrevidering
av arbetsloshetsskyddet har
varit aktuell under €rret. Delvis
av denna anledning har dven
arbetsl6shetspensionerna varit
foremAl f6r ett starkt intresse.
Giltighetstiden f6r den stinkta

Aldersgrtinsen f6r utfAende av
arbetsl6shetspension forlang-
des sA, att sdnkningen Ar 1983
gallde hr 1928 eller tidigare
fddda lAngvarigt arbetsl6sa
personer. Vid Arets slut fanns
det enligt uppskattning 32 000
personer med arbetsl6shets-
pension Ar .1983 beviljades
12 000 nya arbetsloshetspen-
sioner, av dem 60 procent At
personer under 60 Ar. Arbets-
loshetspensionen fortsatter, om
den f6rsdkrade inte pA egen
hand eller genom arbetskrafts-
myndighetens Atgoranden fAr
ett nytt arbete. Arbetskraftsfor-
valtningen har f6reslaglt and-
ringar i anvisandet av arbete At
dem som fAr arbetsloshetspen-
sion. I praktiken innebdr detta,
att arbetskraftsmynd i gheterna
minskar sin aktiva insats for
arbetsloshetspensionarerna.
Den av arbetskraftsforvaltni ng-
en fOreslagna dndringen gAr
sAlunda inte i ratt riktning.

Det pA vAren inledda fdrfaran-
det med fdrhandsanmalningar
om i nval id pensionsavg6ran-
den har utfallit val. Ndr en
arbetspensionsanstalt och
Folkpensionsanstalten fattar
beslut i ett invalidpensions-
drende meddelar de varandra,
hurudana deras beslut kommer
att vara och, om besluten skiljer
sig frAn varandra f6rhandlar
anstalterna f6r att nA f ram till ett
enhetligt resultat.

Lagen om fdrtidspension fdr
f rontveteraner dnd rades vid
bdrjan av januari och juli. Kra-
vet gal lande f ronttjdnstgori ngs-
tiden mildrades frAn tvA till ett
Ar. Personer med delpension
och kvinnliga veteraner omfat-
tas nu aven av lagen. De lindri-
gare villkoren fdr erhAllande av
fortidspensionen ledde inte till
den 6kning av pensionsansdk-
ningar som vdntades, Tillfdr-
tidspensionsndmnden inkom
4 21 6 pensionsansOkningar.
Vid Arets slut utbetalades 6 629
fortidspensioner.
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Pe n s ion ss ky d d sc e nt ral en b e-
tjdnar de forsdkrade genom att
bistA med personlig rddgivning
och ta emot pensionsansok-
ningar. Dertill overvakar Pen-
si on sskyd d sce nt ra I e n att f o r-
sdkri n g ss ky I d i g h ete n u p pfy I I s
samt ger utldtanden, beslut
och rekommendationer i en-
ski ld a fo rsdkrad es pen s ion s-
drenden.

AnsOkningsservicen

Fdr ansokan om Alderspenslon
sdnder pensionsanstalterna ti I I

dem som intjdnat arbetspen-
sion en ansokningsblankett
nAgra mAnader innan de upp-
nAr pensionsAldern 65 Ar, lVed
blanketten foljer en berakning
av pensionen och en utredning
6ver de inregistrerade arbets-
fOrhAllandena.

Servicen borjar med att Pen-
sionsskyddscentralen i forvdg
sdnder till pensionsanstalterna
registeruppgifter om dem som
under det fdljande halvAret fyl-
ler 65 och som intjdnat arbets-
pension Till uppgifterna fogas
adresser och dmbetsbetygs-
uppgifter som erhAllits f rAn be-
fol kn i n gs reg i stercentralen,
samt pA pensionsanstalternas
begiiran dven en i fdrvag ifylld
pensionsansokningsblankett. I

januari och augusti gav Pen-
sionsskyddscentralen ut sam-
manlagt 13 400 registerutdrag
fdr berakning av Alderspen-
sion.
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Om Pensionsskyddscentralen
inte har fAtt anmdlan om ertt

fami ljepensionsansokan i n-
kommit innan befolkningsiregis-
tercentralen meddelar onr att
en till arbetspension beriittigad
har dott, sander Pensions;-
skyddscentralen ett medrJelan-
de till pensionsanstalten om
dddsfallet och rdtten till feLmilje-
pension. PA basen av des;sa
uppgifter uppmanar pens;ions-
anstalten i sin tur de anhOriga
att ans6ka om familjepenr;ion.
Under Aret sdnde Penslons-
skyddscentralen i tvAtusen fall
meddelande till pensionsan-
stalterna om att familjepension
inte hade sokts.

Ndr dagpenning enligt slukfor-
sakrlngslagen har betalats ut
fdr 150 dagar faststdller Folk-
pensionsanstaltens lokal byrA
primdrtiden fOr dagpenningen,
ger besked om detta At dt:n
fdrsdkrade samt en uppnaning
att ans6ka om invalidpension
en ligt arbetspensronslagarna.
LikasA sdnds samtidigt ett
meddelande till Pensions.-
skyddscentralen om att primdr-
tiden har faststdllts. Detta med-
delande fOrmedlas jamte regis-
teruppgifter vidare frAn Pen-
sionsskyddscentralen till pen-
sionsanstalten. SAlunda har
pensionsanstalten i allmdrhet
alla de uppgifter om arbelsf6r-
hAllanden och pensioner rsamt

de ldkarutlAtanden som behovs
for ett beslut i drendet redan
ndr pensionsansokan an-
hdngiggdrs, Under Aret fcr-

med lade Pensionsskyddscent-
ralen 28 000 meddelanden om
primdrtiden.

PensionsonsOkningor

Ti ll Pensionsskyddscentralen
inkom under hrel37 000 pen-
sionsans6kningar som tagits
emot vid banker, postanstalter
och Folkpensionsanstaltens lo-
kal byrAer, Ansokningarna jdm-
te bifogade reisteru ppg ifter
styr Pensionsskyddscentralen
vidare till den beslutsfattande
pensionsanstalten.

De ansokningar som pensions-
anstalterna sjdlva direkt tar
emot kompletterar pensionsan-
stalterna med uppgifter ur Pen-
sionsskyddscentralens reg is-
ter, om uppgifterna inte tidigare
i samband med ansoknings-
servicen redan sdnts till pen-
sionsanstalterna. U nder 6rret
gav pensionsanstalterna Pen-
sionsskyddscentralen medde-
lande om 26 000 pensionsan-
sdkningar som foranletts av
nya pensionsfall.

De fdr beslutsfattandet och
pensionsutbetal ningen beh6v-
liga bilagorna, sAsom lakarutlA-
tanden, utredningar till pen-
sionsansdkan och intyg fdr fort-
satt arbetsl6shetspension, gAr i

al lmdnhet via Pensionsskydds-
centralen ti I I pensionsanstalter-
na. Under Aret fdrmedlades
100 000 sAdana bilagor.



Jomforelse mellon
ovgoronden om
orbetsof6rmdgo

Fdr att f6rhindra skiljaktiga av-
goranden av arbetspensions-
systemet och folkpensionssys-
temet i ett och samma invalid-
pensionsdrende har ett fdrfa-
rande med fdrhandsanmdlan
om pensionsavgdranden tag its
i bruk. Enligt detta skall den
pensionsanstalt som f6rst fattar
beslut sdnda en anmdlan vla
Pensionsskyddscentralen om
sitt avgdrande till pensionsan-
stalten Inom det andra pen-
sionssystemet. Om den andra
pensionsanstalten stannar fdr
samma avgorande i drendet,
svarar den pA f6rhandsanma-
lan. Forst ddrefter kan de slutli-
ga pensionsbesluten ges. Om
det visar sig att avgorandena
skulle gA i olika riktning, den
ena anstalten beviljar, den and-
ra avslAr, fdrhandlar pensions-
anstalterna om avgdrandet.

De fdr anmdln i ngsfdrfarandet
nddvdnd iga datorrutinerna och
de fdr datatrafiken nodvdndlga
anvisningarna till pensionsan-
stalterna blev fardiga i borjan
av Aret och forfarandet kunde
sAlunda tas i bruk f rAn bdrjan
av april enligt den med Folk-
pensionsanstalten 6verens-
komna tidtabellen. Under Aret
gjordes 17 000 fdrhandsanmdl-
ningar.

Erfarenheterna av forhandsan-
mdlningsf6rfarandet under Aret
visar att fdrfarandet till fullo
motsvarar fdrvdntningarna. An-
talet skl ljaktiga avgOranden
bland dem som forfarandet
omfattar har stannat vid ett
tiotal

Pensionsutd ro gsservicen

PA de fdrsdkrades begdran
sdndes det ut 

.101 
000 utdrag

ur arbetsforhAl landereg istret.
PA Pensionsskyddscentralens
initiativ sdndes samman lagt
151 000 utdrag till sAdana som

avslutat ett arbetsfdrhAl lande
och till nya arbetspensionsf6r-
sdkrade lsamr6d med LEL
Arbetspensionskassan sdndes
utdrag till vissa i f6rvdg be-
stamda grupper av KAPL-fdr-
sdkrade. Utdragen sdndes till
1 02 000 KAPL-arbetstagare.

Som en foljd av utdragsservi-
cen och dven av andra orsaker
inkommer anmdrkningar och
fdrf rAg n ingar gdl lande riktighe-
ten i de uppgifter som inforts i

arbetsf6rhAl landereg istret An-
mdrkningar och fdrf rAgningar
insdndes av 6 200 arbetstaga-
re och de gdllde sammanlagt
I 200 arbetsfdrhAl landen

En anmdrkning om register-
uppgifterna leder till att uppgif-
terna granskas. Arendet ldm-
nas for utredning till den pen-
sionsanstalt, ddr arbetstagaren
pA basen av det aktuella ar-
betsf6rhAl landet dr pensions-
fdrsdkrad, eller till Pensions-
skyddscentralen om arbetsg i-
varen inte har nAgon pensions-
forsakring.

Kundrddgivning,
tillompn ingsovgOro nden,
ti I lo mpn i ngsutldto nden

Pensionsskyddscentralen be-
tjdnar person I i gt arbetspen-
sionsforsdkrade och arbetsg i-
vare i sin kundexpedition, i

brev och i telefon. Antalet fdr-
f rAgningsbrev under Aret var
10 500. Kundbesdken uppgick
till3 000 och ndrmare 30 000
kunder har ltelefon bett om
rAd ForfrAgningarna gdllde hu-
vudsakligen pensionsformAner
och pensionsbelopp samt ar-
betsforhAllanden som saknas i

pensionsutdraget. Vid behov
har Pensionsskyddscentralen i

brev dven utrett de pensions-
rdttigheter som kunderna intjd-
nat i andra ldnder.

F6r en snabbare brevvdxling
och en bAttre service har text-
behandlingsmasklner tagits i

bruk i de arbetsenheter som

svarar for denna del av kund-
betjaningen.

PA arbetsgivares, arbetstaga-
res, sjdlvstdndiga fdretagares
och pensionsanstalts ans6kan
ger Pensionsskyddscentralen,
efter att ha hdrt alla parter i

drendet, beslut eller utlAtande
om den pensionslag som i ett
enskilt fall skall tillampas. Sam-
manlagt gavs under Aret 654
sAdana beslut och utlAtanden.
Pensionsskyddscentralen an-
fdrde i 24 tall besvdr vid forsdk-
ringsdomstolen over tillamp-
ningsarenden. Till stdrsta delen
geillde dessa f ri lans-arbetsta-
gare, frdmst skAdespelare och
musiker.

Utldtonden till
fOrsokringsdomstolen

F6rsdkringsdomstolen 6r hogs-
ta besvdrsinstans i arbetspen-
sionsdrenden. Fdrsdkrings-
domstolen inbegar av Pen-
sionsskyddscentralen utlAtan-
de 6ver alla till fdrsdkrings-
domstolen inldmnade besvdr
som gtiller arbetspensioner. I

besvaren dr det oftast frAga om
bedomning av arbetsofdrmA-
gan. Klaganden krdver anting-
en att delpension eller full inva-
lidpension skall beviljas eller att
beviljad invalidpension skall
b6r1a vid en tidigare tidpunkt
dn den beviljade. tVAnga av de
drenden som gdller bedom-
ningen av arbetsofdrmAga an-
hdngiggors fler dn en gAng vid
forsdkri ngsdomstolen och
sdnds sAlunda aven flera
gAnger till Pensionsskydds-
centralen for utlAtande. Detta
beror pA att klaganden efter ett
avslagsbeslut skaffar ti I lAg gs-
utredning om sitt halsotillstAnd
och anhdngiggdr sitt pensions-
drende pA nytt.

I de beslut fdrtidspensions-
ndmnden for frontveteraner fat-
tar soks dndring direkt hos f6r-
sdkringsdomstolen i de fall dA
beslutet gdller rdtten till pen-
sion, t.ex. pAf restande arbete.

5



Kevdt toi
rakennukselle

hanslankarin



OcksA 6ver dessa besvdr av
f rontveteraner har forsdkrings-
domstolen i n begdrt utlAtande
av Pensionsskyddscentralen.

Under Aret gav Pensions-
skyddscentralen ti I I forseik-
ri ngsdomstolen samman lagt
2 136 utlAtanden. Av dessa
gtillde 1 288 besvdr 6ver ar-
betspensioner, 423 ansokan
om undanrdjande av beslut
och 425 besvdr av f rontvetera-
ner i fortidspensionsdrenden.

Forso kri n gsskyld i g heten
overuokos

Ti I I Pensionsskyddscentralens
uppgifter h6r att overvaka att
arbetsg ivare och foretagare
uppfyller sin i APL och FoPL
avsed da forsdkri n gsskyld i g het
Den Ar 1982 inledda systema-
tiska FoPL-overvakn ingen fort-
sdtter alltjamt och vid slutet av
6ret pAbdrjades planeringen av
en eff ektivare APL-overvak-
ning

Vid overvakningen av den i

APL avsedda fdrsakri ngsskyl-
digheten har inspektion gjorts
hos 554 arbetsgivare. En del av
dessa inspektioner har fdreta-
gits pA Pensionsskyddscentra-
lens eget initiativ, en del pA
uppdrag av pensionsanstal-
terna.

Forsdkringsskyldig heten har
utretts vid 584 konkurser och
231 tall av offentlig stdmning
samt vid 294 fusioner. Pen-
sionsskyddscentralen bevaka-
de slna fordringar i 31 konkur-
ser och sex fall av offentlig
stamning samt vid en fusion.

Om arbetsgivarna trots uppma-
ning inte frivilligt tecknar f6r-
sdkring, upptar Pensions-
skyddscentralen forsdkringen
pA arbetsgivarens bekostnad
och forordar samtidigt om for-
hdjning av fdrsdkringspremien
pA grund av fdrsummelsen.

Befrielse frdn
forsokringsskyldig het en ligt
FoPL

FoPL-f6rsdkri ngen dr obl igato-
risk fdr alla dem, som bedriver i

lagen om pension for fdretaga-
re avsedd verksamhet. F6reta-
gare med foretagarverksamhe-
ten som bisyssla kan likvdl be-
f rias frAn sin f6rsdkringsskyl-
dighet.

Under Aret inkom 1 894 FOPL-
bef rielseansdkni ngar. U nder
samma tid gavs 1 682 be-
frielsebeslut och beviljades 72
f6retagare Aterintrdde i pen-
sionsskyddet. Under Aret in-
ldmnade 35 foretagare besvdr
till pensionsndmnden och av
dem 14 ddrefter vidare till for-
sdkringsdomstolen antingen
6ver att ansokan hade avsla-
gits eller 6ver att befrielsen inte
hade beviljats retroaktivt.

I februari 1983 tillsatte Pen-
sionsskyddscentralens styrelse

Finlondore i orbete
utomlonds

Fdr arbetspensionsfdrsdkring-
en fungerar Pensionsskydds-
centralen som kontaktorgan
mellan Finland och de stater
med vilka Finland ingAtt avtal
om den sociala tryggheten. So-
cialtryg ghetskonventioner har
Finland med de nordiska ldn-
derna och med Forbundsre-
publiken Tyskland. Under Aret
har forberedelser gjorts for
verkstdllandet av konventionen
med Fdrenade Konungariket
Storbritannien och Nordirland.
Konventionen trdder i kraft vid
bdrjan av februari 1984 Pen-
sionsskyddscentralen har dven
deltagit i beredningen av nya
soci altryg g hetskonventione r.

Fdrhandlingar pAgAr med 0s-
terrike, Schweiz och Spanien.

En ligt socialtrygg hetskonven-
tionerna ar konventionsldnder-
nas medborgare ivartdera lan-
det jeimstallda med det egna
landets medborgare ifr6ga om
den sociala tryggheten. Kon-
ventionerna omfattar bl. a.
trygghetsfdrmAner vid pensio-
nering, sjukdom, arbetsloshet
och olycksfall samt moder-
skapsbid rags-, folkhdlsovArds-
och hdlsovArdsf6rmAner. Pen-
sionsskyddet fdr den som ar-
betar utomlands bestdms en-
ligt lagstiftningen i det konven-
tionsland dar arbetet utf6rs. SA
dr fallet dven dA en arbetstaga-
re dr anstdlld hos en finldndsk
arbetsg ivare utomlands.

Om det krdvs en viss bestdmd
vdntetid fdr att reitt till pension i

ett annat land skall uppstA, kan
med stdd av socialtrygghets-
konventionen dven arbetspen-
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Under Aret har forhdjda pre- en arbetsgrupp att utreda, om
mier av detta slag Alagts till skal finns att dndra grunderna
indrivning hos arbetsgivarna till och nuvarande tillampnings-
ett belopp om sammanlagt praxis f6r bef riande frAn f6rsdk-
4 571 000 mark ringsskyldighet enligt FoPL och

LF6PL
Den forsdkringspremie arbets-
givaren skall betala fdrhdjs
ocksA i de fall, dA arbetsgiva-
ren frivilligt tecknat forsdkring
men gjort det fdrst ndr den
lagfdsta tidsfristen gAtt till dn-
da. Som fdrhojningar av detta
slag Alades till betalning under
Aret sammanlagt
876 000 mark.

Vid FdPL-overvakn ingen utred-
des den i FoPL avsedda fdr-
sdkringsskyldigheten fdr 5 459
personer, Efter uppmaning
tecknade 3 098 fOretagare fri-
villigt fdrsdkring. Pensions-
skyddscentralen var tvungen
att uppta tvAngsforsakring for
625 fdretagare



sionsfdrsdkrlngsperioderna i

Finland inrdknas ivdntetiden. I

och med att dessa forsakrings-
perioder sAlunda beaktas har
allt fler finldndare fAtt ratt till
arbetspension pA basen av sitt
arbete utomlands.

Av de praktiska uppgifter som
ti I ldmpandet av konventionerna
krdver har Pensionsskydds-
centralen hand om bl.a. utfar-
dandet av intyg 6ver giltigt so-
cialskydd i Finland fdr arbetsta-
gare som sdnds utomlands f6r
h6gst ett Ar, faststdllandet av
fdrsdkringsperioder, fdrmed-
lingen av pensionsansdkningar
samt korrespondensen. Allt ef-
tersom kdnnedomen om kon-
ventionerna spider sig, kontak-
tas Pensionsskyddscentralen
av allt f ler f6rsdkrade och ar-
betsgivare.

FrAn konventionsldndernas
kontaktorgan har under Aret
inkommit fdrf rAgningar samt
begiiran om utredning i 2 100
drenden. Over utsdnd arbetsta-
gare har 450 intyg utfdrdats.
Betraffande drygt tusen av de
arbetspensionsansokni ngar
som inldmnats i Finland har det
befunnits nOdvdndigt att tiven
utreda s6kandens ratt till pen-
sion i annat land. FrAn de nor-
diska ldnderna - f rdmst Sveri-
ge och Norge - inkom pen-
sionsans6kningar for 332 per-
soner och f rAn Forbundsrepub-
liken Tyskland for 1B personer

B

VERKSATVIHETEN

SOTVI AR BETSPENS I ONSANSTALTE R NAS

CENTRALORGAN

Som centralorgan for arbets- 1982 sammanlagt 5 652 miljo-
pensionsanstalterna utreder ner mark, varav 76 procent
Pensionsskyddscentralen de bekostades gemensamt. Sam-
delar i pensionerna som pen' manlagt 61 pensionsanstalter
sionsanstalterna gemensamt hade i sAdana pensioner som
skatlbekosta,upprdtthdller bekostasgemensamtutbetalat
centralregister samt ger anstal- mindre belopp an vad deras
terna anvisningar och rekom- ansvarsandelar forutsatte. Skill-
mendationer om lagarnas till- naden 632 miljoner mark in-
ldmpning. drevs hos dessa pensionsan-

stalter och betalades ut till de
50 pensionsanstalter, som i

PenSiOnefnOS pensioner som bekostas ge-

o nsvorsforder n i ns dr 1 e82 ffi:3!Li;S:#:;,,tgX'#il1
Pensionsskyddscentralen utre- f6rutsatte.
der Arligen pensionsanstalter- 

I samband med ansvarsf.rdel_
nas ansvarsandelar,l:ig1i: nlrt.n betatades titl pensions-
der det f6regAende,kalendef , 

"..iulterna 
dven deras andelar

Aret utbetalda pensionerna Yid i J;; av Centratkassan f6r ar_
d e n na an sva rsf o'19lf i^gjlt]" biir ro. hets kasso rn a e rt ag d a
stdlls fdr varje p"nt::,1t^1:,:l?]t loi.aror.ingspremie, som uitgor
dess andel i de penstors:lfll i,i.r..ingioloe utgifter som
ter som bekostas q:fT.?T]. oilur"r"uu att arb-etsl6shetspe-
och som bland 

"T19:*it^?-" IooL,, beaktas i pensionerna.
de kostnader som b:lglf3ltt r"[ar"i.grpfuriii"n a-, fiaz
pensionsskvddet ?:fI:ll9^- ,i, zit m"itjdner mark forrdntad
index Fdr 6vrisa p:itl:l:1":t- i;; til utbetatninssdasen
nader ansvarar den pensions- 

f 
^0. 

f g'g
anstalt, i vilken pensionstorsdk-
ring har tecknats f6r det arbets- Vid ansvarsfdrdelningen utred-
f6rhAllande som utg6r grund des dven de lagstadgade
for pensionens tillvdxt. OcksA amorteringarna av de ansvars-
till dessa delar dr det nddvan- brister som uppkommit Aren
digt att utreda pensionsanstal- .1 

978 och 1979. Ansvarsbrister-
ternas inbordes ansvar, eme- na har amorterats fdr envar
dan arbetspensionen utbetalas pensionsanstalt i samma pro-
i sin helhet av en enda pen- portion under Aren 1979-1982.
sionsanstalt dven i de fall dA Av den hr 1978 uppkomna an-
pensionen baserar sig pA flera svarsbristen Aterstod efter
och vid olika pensionsanstalter amorteringarna2S miljoner
fOrsdkrade arbetsf6rhAllanden. mark. Av amorteringarna av

den Ar 1979 uppkomna an-
Fdr de i APL och KAPL avsed- svarsbristen hade uppstAtt ett
da pensioner som bekostas dverskott om 47 miljoner mark.
gemensamt ansvarar APL- och Dessa poster beaktades i ut-
KAPL-anstalterna. I APL- och redningen av ansvarsf6rdel-
KAPL-pensioner utbetalades Ar ningen Ar 1982.



I FdPL-pensioner utbetalade
pensionsanstalterna hr 1982
sammanlagt 639 miljoner mark
Staten deltog med 133 miljoner
mark i kostnaderna for de
F6PL-pensioner som bekostas
gemensamt. Statens andel be-
talade Pensionsskyddscentra-
len till pensionsanstalterna i

samband med utredningen av
ansvarsfordelningen fdr Ar
1 982.

I LFdPL-pensioner utbetalades
643 miljoner mark Ar 1982. Av
detta belopp erlade staten di-
rekt till Lantbruksfdretagarnas
pensionsanstalt 579 miljoner
mark. Vid ansvarsfdrdelningen
u ppbar Lantbruksfdretagarnas
pensionsanstalt 1 38 miljoner
mark for de APL-, KAPL- och
FdPL-pensioner anstalten utbe-
talat. De andra pensionsanstal-
terna A sin sida uppbar hos
Lantb ru ksforetagarnas pen-
sionsanstalt 37 miljoner mark
fdr de LFoPl-pensloner de ut-
betalat.

Fdrtidspensioner fo r f rontvete-
raner har erlagts frAn 1 .7.1982.
Kostnaderna for dessa pensio-
ner ersdtts av staten genom
Pensionsskyddscentralens fdr-
medling. F6r Ar 1982 fdrmedla-
de Pensionsskyddscentralen
som statens ersdttning 1B mil-
joner mark.

Under Ar 1983 erlades an-
svarsfordel n in gsfdrskotten for
pensionerna Ar '1983. Samtidigt
fdrmed lade Pensionsskydds-
centralen til I pensionsanstalter-
na statens ersiittn i n g sfdrskott

f6r F6Pl-pensionerna 200 mil-
joner mark och fdr f rontvetera-
nernas f6rtid s pensioner
94 miljoner mark.

Anvisningor till
pensionsonstolterno

Til I pensionsanstalterna sdn-
des sammanlagt 39 cirkuldr, av
vilka de flesta gallde dndringar
i lagstiftningen. Av de dvriga
kan ndmnas justering av pen-
sionsldn efter prdvning, f6r-
handsanmdlningar om avg6-
randen i invalidpensionsdren-
den och anvisningar fdr fast-
stdl lande av FoPL-arbetsin-
komst. Pensionsskyddscentra-
len har dven informerat pen-
sionsanstalterna om prejud i-
cerande avgdranden av fdr-
sakringsdomstolen och pen-
sionsndmnden.

Konsultotivo kommissionen
fOr invo lid itetso renden

Konsultativa kommissionen fdr
invaliditetsdrenden ar ett sam-
arbetsorgan, vars syfte dr att
forenhetliga praxis fdr avgdran-
den inom arbetspensionssyste-
met. Till kommissionen hor sak-
kunnlga f6retrddare for det
praktiska beslutsfattandet och
fdr olika medicinska special-
grenar samt fdretrddare for de
centrala arbetsmarknadsorga-
nisationerna och fdr lantbruks-
foretagarnas och de dvriga fo-
retagarnas centralorgan isatio-
ner. Reglementet for kommis-
sionen dndrades under Aret s6,
att arbetskraftsm i n isteri et fdre-
trdds av en representant i kom-
missionen.

Under Aret behandlade kom-
missionen 73fall med begdran
om rekommendation, I de flesta
fall frAgades om pensionsso-
kanden kunde anses varaar-
betsofdrmogen och frAn vilken
tidpunkt. Ndr kommissionen
ger sitt utlAtande om, ndr so-
kandens sjukdom och arbets-
ofdrmAga skall anses ha bdrjat,
tar kommissionen dven stdll-
ning till, vilken pensionsanstalt
det ankommer pA att fatta be-
slut i arendet och svara f6r
pensionen. Kommissionen ger
endast en rekommendation i

drendet och fattar inget slutligt
beslut.

lnspeHionen vid
pensionskossor och
-stiftelser

Under Aret inspekterades alla
pensionskassor och pensions-
stiftelser med APL- och FoPL-
verksamhet. Pensionskassorna
ar 12 och pensionsstiftelserna
85 till antalet. Vid inspektioner-
na har man speciellt granskat
forfarandet med forhandsan-
mdlningar mellan folkpensions-
systemet och arbetspensions-
systemet samt fortidspensio-
nerna fdr frontveteraner. I dren-
den gdllande pensionskassor-
nas och -stiftelsernas verksam-
het har givits sammanlagt 73
utlAtanden till social- och hdlso-
vArdsministeriet, pensionsan-
stalter samt arbetsgivare och
arbetstagare.

I



KREDITFOnSATRINGEN

Pe n si on ss ky d d sc e nt ra I e n s kre -

ditforsi)kring kan foretagen an-
vanda som sdkerhet for sina
I dn h os arb ets p e n sio n san stal -
terna. Dessutom anvdnds kre-
ditforsdkingen till att trygga
pe n sion sstifte I se r n as oc h - kas-
sornas hela pensionsansvar.

Konkurrensen mel lan penning-
inrdttningarna om garantikun-
derna har skdrpts i forhAllande
tillf6regAende Ar. Som en fdljd
av detta har en del storre fdre-
tag slutat anlita Pensions-
skyddscentralen som garant
for sina arbetspensionslAn. An-
talet nya kreditfdrsdkringsan-
sdkningar minskade ocksA i

nAgon mAn i f6rh6llande till Aret
f6re. Under redovisningsAret
i nkom 909 kred itforsdkringsan-
s6kningar, fdregAende Ar var
de1l14stycken.

Kundprofilen

Av kreditfdrsdkringens 3 795
kunder hade en fjardedel ett
fdrsakringsbelopp om hogst
100 000 mark Fdr en fjardedel
av kunderna steg fdrsdkrings-
beloppet 6ver en miljon mark.
DA kreditfdrsdkringsbeloppet i

mAnga fall dven utgdr hela be-
loppet fdr foretagets pensions-
lAn, visar detta, att kundkretsen
huvudsakligen bestAr av smA
och medelstora fdretag.

Av kreditf6rsdkringskunderna
hdrde 34 procent till industrin
och 20 procent till handeln
samt narings- och inkvarte-
ringsrdrelsen. Av kunderna var
65 procent aktiebolag och 14
procent kommanditbolag.

Nastan 90 procent av alla kun-
der var koncentrerade till fem
lan: Nylands ldn 46 procent,
Abo och Bjorneborgs lan 12
procent, Tavastehus ldn 13
procent, Vasa ldn 6 procent
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och UleAborgs liin 6 procent.
Detta avviker inte ndmnviirt
frAn fordelningen bland landets
samtliga fdretag. I forhAllande
till antalet foretag hade kredit-
forsdkringen mest kunder i Ny-
lands, S:t tVichels och UleA-
borgs ldn, minst kunder pA
Aland och i Norra Karelens ldn.

Kred itfOrsokringens eget
onsvor

Det h6gsta lAnebelopp som ut-
an motsdkerheter kan kreditfdr-
sdkras per fdretag beror pA,
hur stort PSC:s eget ansvar dr
och hur mycket av ansvaret
som kan overfdras pA Aterfdr-
sdkrarna. I slutet av Aret beslot
Pensionsskyddscentralens sty-
relse att hoja beloppet for det
egna ansvaret till B1 miljoner
mark. Senast hdjdes det egna
ansvaret frAn borjan av Ar
1 980, varvid ansvarsbeloppet
faststdlldes till 60 miljoner
mark. Efter den nu genomf6rda
forhojnlngen, dvs. frAn bdrjan
av Ar 1984, dr 160 milloner
mark det hogsta lAnebelopp
som fAr kreditforsdkras per
kund utan att motsdkerheter
6verlAts, dA aven Aterf6rsdkrar-
nas andel beaktas.

Forsokringsbestdndet

Vid Arets slut ansvarade kredit-
fdrsdkringen for 12,4 miljarder
mark F6rsiikri ngsbestAndet
6kade frAn foregAende Ar med
1,4 miljarder mark eller med 13
procent. Den del av kreditfor-
sdkringsbestAndet, fdr vi lken
tdckning inte finns i form av
sdkerhet som overlAtits till Pen-
sionsskyddscentralen, var vid
Arets utgAng 6 miljarder mark
Beloppet 6kade frAn foregAen-
de Ar med 11 procent.

nas och -kassornas realegen-
dom utgjorde stikerhet for 2,6
miljarder mark. Av kreditforsdk-
ringsbestAndet har 1 589 miljo-
ner mark AterforsAkrats i in-
hemska skadef6rsdkrings-
bolag.

Kreditf6rsdkringens premiein-
tdkt var 43,5 miljoner mark. Den
pA basen av premieintdkten
och kreditfdrsAkringsansvaret
berdknade genomsnittl iga kre-
ditf6rsakringspremien dr 0,8
procent av kreditforsdkrings-
ansvaret.

Antalet fdrsakringar okade frAn
f6rra Aret med 493 och var vid
6rets slut 7 113.

Ersottningor

Under Aret intrdff ade 52 skade-
fall. FdregAende Ar var antalet
42. I ersaltningar utbetalades
under Arets lopp 17,6 miljoner
mark. En del av detta kan Ater-
indrivas ur sakerheter och f rAn
lAntagare.

upphov ndrmast i kreditfdrsdk-
ringsrdrelsen. Kred itfdrsdkring-
ens ansvarsgdld var vid Arets
slut 322,1 miljoner mark. Av
detta omfattade det egna an-
svaret 318,2 miljoner mark.

De placeringstillgAngar som ut-

96r tdckning fdr ansvarsgdlden
vid slutet av Ar 1983 var 316,3
miljoner mark Placeringstill-
gAngarna f6rdelar sig pA lAn
(289 miljoner mark), pA aktier
(1,9 miljoner mark)och pA de
medel som investerats iPen-
sionsskyddscentralens drm-
betshus (25,4 miljoner mark).

Direktionen fdr
kreditforsokrings-
verksomheten

Di rektionen for kreditfOrsdk-
ringsverksamheten har bland
annat till uppgift att i specialfall
besluta om kreditforsdkri ngs-
premiens storlek samt om vdr-
det av till Pensionsskyddscent-
ralen dverlAten sdkerhet. Under
Aret behand lade di rektionen
525 sAdana specialtarifferi ngs-
frAgor. Dartill behandlade di-
rektionen 1 42 lhnearenden.Ploceringor

Pensionsskyddscentralens pla-
ceringsverksamhet har sitt

UWECKLINGEN I KREDIFORSAKRINGSVERKSAIVHEIEN AREN I 979_ I 983

1979 1980 1981 1982 1983Ar

Forsdkringspremier
Ranteintdkter
Ersdttningar
Okning i ersattningsansvaret
Forvaltnings- och d riftskostnader
Ansvarsgdld vid Arets slut

N/i

20,1 29,1 39
13,9 19,0 22

-0,2 3,5 15
20,6 30,9 26
3,1 4,1 5

168,2 203,7 235

lj. mk
7 42,0 43,5
5 26,8 31,4
6 6,5 17,6
3 45,8 40,4
B 6,6 7,1
3 281,7 322,1

Huvuddelen av f6rsdkringsbe-
stAndet utgdr sdkerhet for de
lAn pensionsanstalterna bevi l-
jat samt for pensionsanstalter-
nas ansvarsbrist, Beloppet av
dessa fdrsdkring ar var 9,8 mil-
jarder mark. Pensionsstiftelser-
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UIVECKLAN DET AV ARBETSPENSI ONSSI(/DDEI-

For utvecklandet av pensions- finansieringen av arbetsl6s- dersdkning om tillsdttandet av

skyddet gor Pensionsskydds- hetspensionerna nya arbetstagare pA ledigbliv-
c6ntralei framstdllningdr och na arbetsplatser efter APL-ar-
ger uttdtanden. DettalXer i Av soclal- och hdlsovArdsmi- betstagare som beviljats for-
Zamarbete med arbetspen- nisteriet tillsatta kommitt6er, tidspension fdr frontveteraner.
sionsanstalterna, social- och kommissioner och arbetsgrup- Undersdkningsmaterialet, med

hdlsovdrdsministeriet och ar- per har fAtt bistAnd med sekre- undantag fOr registeruppgifter-
betsmarknadsorganisationer- ierarbete samt sakkunnighjtilp. na, insamlades genom telefon-
na. Pensionsskyddscentralen SAdana samarbetsgrupper dr intervjuer, vilket visade sig vara
for dven statistik och foretar tamiljepenslonskommitten, ett synnerllgen vdlfunnet forfa-
undersokningar och utredning- pensionsAlderskommitt6n, fri- rande for insamling.av under-
ar over arbelstagarnas och f6- ians-arbetsgruppen, rehabilite- sokningsmaterial i liten skala.
retagarnaspensionsskydd ringspengskommissionen,so-
sait sammanstiilter uppgifter cialskyddskommissionen fOr De tvA sista delrapporterna i

om utldndskt pensionssXyaa. deltldsarbete, kommissionen undersokningsserien om ar-' 
for foretagarnas socialskydd, betsofflrmaga publicerades pa

Pensionsskyddscentralen har pensionsskyddssektionen fdr sommaren. I den ena rappor-
f6r social- o'ch halsovArdsmi- frontveteranarenden, arbets- ten redogjordes fdr pensions-

nisteriet foreslagit, att stadgan- loshetsskyddskommissionen sdkandenas fdrvdrvsarbete ef-

den om fdrvaltni-ngsfdrfarande samt den finska kommissionen ter det de ansokt om pension, i

motsvarande stadgandena i la- fdr FN:s vdrldskonferens som den andra for deras hdlsotill-
gen Ar 1983 om fdr-valtningsfdr- handldgger f rAgor om Ald- stAnd. Slutrapporten i serien
ilrande skall inforas i arbets- randet. med ett sammandrag av hela
pensionslagarna. PA sA satt pro_jektet och med slutledning-
b1utte rdttssdkerheten for den Pensionsskyddscentralens ar drunder beredning.
fdrsdkrade tryggas, servicen verksamhet omfattar tiven for-
f6rbdttras och pensionsanstal- beredande Atgdrder infor de PA sommaren gavs dven ut en

ternas praxis f6renhetligas. behov av dndringar i arbets- unders6kning av loneutveck-
pensionsskyddet som den lingen f6r APL- och KAPL-ar-

Lagdndringsforslagen om f6r- samhdlleliga utvecklingen - betstagare under deras tid i

farindet i d'e fall dien fdrsak- eventuellt ger anlednlng till. Be- forvdrvsarbete. Undersdkning-
ring i efterhand konstateras ha redningsarbetet under det en ger nya kunskaper som dr

an5rdnats enligt ordtt lag har gAngna Aret har gdllt familje- till nytta bl.a. ndr indexskyddet
behandlats avPensions- pensionerna, arbetsloshets- f6r l6nefdrtjdnster under den
skyddscentralens styrelse ut- pensionerna, indexet, arbets- aktiva tiden behandlas.
gAende frAn en promemoria av pensionsskyddet fdr deltidsar-
den arbetsgrupp som berett betande och ett flertal frAgor Den viktigaste av de nya un-

drendet. f nllgiforslagen skulle om pensionsnivAerna. Syftet dersokningarna dr undersdk-
pensionsanst-alterna kunna riit- med arbetet dr att fA f ram bdtt- ningen av, hur den ena makens
ta en enligt ordtt lag tecknad re metoder dn hittills att utnyttja ddd inverkar pA den efterlevan-
fdrsakring sA, att ansvaret och de kunskapsmdngder som de familjen-s- ekonomiska och
fdrsdkringspremierna overfdrs finns i registren. sociala vdlfdrd. Planeringen av

frAn en p6n'sionsanstalt till en - 
denna undersdkning har pA-

en annan for den retroaktiva Forskningsverksomhet !:11: Syftet med undersdk-
tiden. 

I vre^r rrr rve'vrrwvr I rr rvr 
ningen df att den bl.a. Skall

Pensionsskyddscentralens tjdna som underlag for den i

Olika arbetsgrupper har be- forskning har i huvudsak foljt april '1983 tillsatta familjepen-
handlat frAgor om undanrdjan- de riktlinJer som fastslogs i sionskommittens arbete.
de av bristerna i pensionsskyd- forskningsprogrammet Ar

det fdr frilans-arbetstagare, om 1982. Vid behov har aktuella Familjepensionerna utomlands
anordnande av pensionsskyd- utredningar dven gjorts utanfdr har likasA utforskats. I maj la-

det fdr pdlsdjursuppf6dare al- programmet. des fram en utredning over
ternativt enligt FoPL eller LF6PL mdnnens rdtt till efterlevande-
samt om beliovet av att dndra PA vAren publicerades en un- pension samt over grunderna
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for hur efterlevandepensionen
bestdms och over utvecklings-
linjer inom nAgra pensionssys-
tem utomlands.

Stotistik och oversikter

Fdrsta delen av arbetspen-
sionssystemets statistiska Ars-
bok for Ar 1982 utkom i juni och
andra delen vid Arsskiftet Del I

inneh6ller uppgifter om den pri-
vata sektorns arbetspensioner.
Del ll innehAller uppgifter om
det totala pensionsskyddet for
arbetspensionstagarna sAvdl
inom den privata som inom den
offentliga sektorn, om personer
i arbetsfdrhAllande eller verk-
samma som foretagare inom
den privata sektorn samt om
finansieringen av den i arbets-
pensionslagarna fdr den priva-
ta sektorn avsedda verksamhe-
ten. I Arsbokens andra del, som
nu gavs ut for forsta gAngen,
ges uppgifter dven for Ar 1981 .

I augusti publicerades Pen-
sionsskyddscentralens och
Fol kpensionsanstaltens f6rsta
gemensamma statistik pA ba-
sen av uppgifterna i anstalter-
nas register Statistiken gdller
61 1981 . Den gemensamma
publikationen for Ar 1982 utkom
i slutet av Ar 1983. Vid samma
tid utgavs dven en svensk och
en engelsk upplaga av Ars-
oversikten 1981 .

Statistiku ppg ifter om arbets-
pensionslagarnas APL-, KAPL-
, FOPL- och LF6PL-pensioner
har aven publicerats kvartals-
vis. Arbetspensionsanstalter-
nas verksamhet har beskrivits i

tvA specialoversikter, den ena
med en redogorelse fdr arbets-
pensionsskyddet Ar 1982, den
andra med en prognos fdr ar-
betspensionsskyddet 6r 1 983.

Ja lehtori koulussa opettaa. . .

Han pdivdlld aljaa ja matikkaa jauhaa



INFORTVIATION OCH UTBILDNING

En av Pension sskyd dscentra-
lens uppgifter dr att utarbeta
och sprida enhetligt informa-
tion sm ate ri al om ar bets Pe n -

sionslagstiftningen. I informa-
tions- och utbildningsverksam-
heten ingdr ocksA att hos Per'
sonalen inom socialskyddet,
pensionsrddgivarna vid ban-
kerna och hos andra som pA
arbetets vdgnar sysslar med
pe n sion sdre n d en, u P P rdtth Al I a
deras sakkunskap itakt med
tiden.

Amnen i Arets utbildningspro-
gram har varit iindringar i ar-
betspensionslagstiftningen,
ansvarsf6rdelni ng, pensionsut-
rdkning samt frAgor om arbets-
ofdrmAga och om datatrafik. PA

arbetspensionsdagarna, som
hade samlat ett rekordantal
deltagare, omkring sexhundra
personer, behandlades aktuel-
la dmnen sAsom forfarandet
med fdrhandsanmdlan i invalid-
pensionsavgdranden, f inan-
sieringen av arbetspensioner-
na, internationella strdmningar i

f rAga om socialskyddet, lagen
om forvaltningsfdrfarande och
fdrbdttrande av PSC:s register-
utdragsservice.

Nya kurser var bl.a. de fdr
penslonsstiftelsernas och -kas-
sornas personal ordnade bok-
fOrings- och bokslutsdagarna
som frAn forsta b6rjan hade ett
stort antal deltagare. Fdr de vid
Arets bdrjan nyvalda medlem-
marna i pensionsstiftelsernas
styrelser har grundutbildning i

arbetspensionsf rAgor ordnats.
I den Interna utbildningen inom
systemet har deltagit samman-
lagt cirka 970 personer.

Den externa utbildningen inom
systemet omfattar de av Pen-
sionsskyddscentralen bemyn-
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digade off iciel la mottag nings-
stdl lena for arbetspensionsan-
sdkningar, vilket betyder nar-
mare 4 500 penninginrdttnings-
kontor och postanstalter samt
400 Folkpensionsanstaltens lo-
kal- och filialbyrAer, Dessutom
har denna utbildning omfattat
socialvArdare och socialarbe-
tare vid sjukhus, hdlsocentra-
ler, mentalvArdsbyrAer och
kommunernas social byrAer.

Under Aret arrangerades i sam-
rAd med penninginrdttningarna
1 14 utbildningskurser, Delta-
garantalet vid dessa kurser var
sammanlagl 2 100. For anstdll-
da vid Folkpensionsanstalten
ordnades en kompletteri ngs-
kurs samt tvA sammanslagna
g rund- och fortsdttni ngskurser
f6r hela landet. Pensions-
skyddscentralens utbildare har
dartill 26 gAnger hAllit fdredrag
pA Fol kpensionsanstaltens ku r-

ser eller vid dess byrAer.

Fdr anstdllda vid andra inrdtt-
ningar och organisationer har
hAllits 16 kurser. Deltagaranta-
let inalles vid dessa var ndstan
3 000. Vid servicestdllena gjor-
des 376 informations- och rAd-
givningsbesdk. Vid bankernas
moten f6r allmdnheten h6lls
233 foredrag f6r sammanlagt
I 670 Ahorare.

De centrala debattamnena un-
der 6rret har varit pensionsAl-
dern, 6vervakningen av fdreta-
garnas pensionsf6rsdkringar
och arbetsloshetspensionen.
Aktuellt material och bak-
grundsmaterial har ndrapA var-
je vecka sdnts till pressen och
radion. Aven i veckopressen
och motsvarande tidskrifter har
arbetspensioneringen vunnit
fotfdste som ett stdindigt aktu-
ellt iimne. Representanter f6r

tidningar och nyhetsbyrAer har
deltagit i diskussioner, vilka in-
letts med en presentation av
olika pensionsfrAgor. lnforma-
tdrer, bl.a. frAn socialministeriet
och socialstyrelsen i Sverige,
har besdkt Pensionsskydds-
centralen.

Nyetablerade arbetsg ivare och
fdretagare har fAtt information i

arbetspensionsf rAgor via si na
centralorganisationer och dven
genom handels- och industri-
ministeriets fdrmedling. Samar-
betet med ltiroanstalterna har
fortsatt, friimst med Tammer-
fors och Helsingfors universitet
samt med olika handelslaroan-
stalter.

For TV 2 lAt Pensionsskydds-
centralen pA senhdsten produ-
cera en informatlonsspot, som
berdttade varfdr det dr viktigt
att kontrollera uppgifterna i ar-
betsfdrhAl landereg istret. I nfor-
mationsspoten hade gjorts av
Filmi-Jatta Oy.

Tydeldke och Arbetspenslon
har vardera utkommit med fem
nummer i ett nytt och stdrre
format och med mera fdrg an
tidigare. Utdver basbroschyrer-
na har givits ut en broschyr
"Arbetspensionen och arbets-
givarens ovriga socialf6rsdk-
ringar". LikasA har en broschyr
om f rontveteranernas f6rtids-
pension publicerats.

Egen avdelning hade Pen-
sionsskyddscentralen pA VAr-
mdssan i Helsingfors mdss-
centrum, pA Skogsarbetdrnas
kulturdagar i Jakobstad, pA
Norra Finlands lViissa i UleA-
borg, pA mdssorna i Kuopio
och Abo samt pA Aldringsveck-
an i Helsingfors Jugendsal.
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Ande iPensjonsskydds-
centraens pacerngar
enligt naringsgren 1983

Arbets pens ion stagare Aren
1979-1983 vid 6rets slut enligt
pensionsslag
tusen
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Antal personer i APL-, KAPL FoPL eller LFoPl-arbetsforh6llande hr 1932samt
den 1 6 - 6 4- Arigabefolkningen 31 121982

MAn Kvinnor Atoer
60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

16-19

200 150

Tusen personer

100 50 50 100 150 200

Befolkning
Antal personer i

arbetsfdrhAllande ArI 982

Andelen personer under 65 Ar, som ornfattades av arbetspensionslagarnaAPL,
KAPL, FoPL och LFoPI 8,12,1982

0

MAn
1 380 500

Kvinnor
1 162 000

Arbetsfdr-
hAllande
31.12.1982

Arbetsforhallande
under Ar 1 982,
men inte 31.12.

Arbetsfor-
hAllande
fdre Ar 1982

Il?:,}:',iJ,,
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Antal rnan och kvinnor med arbetspension enligt Aldersklass 3'1 121983
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Den viktigaste handelsen i frA-
ga om det sociala samarbetet
var lnternationella social-
skyddsorganisationen ISSA: s
2'1 generalkonferens i Geneve

Av ISSA:s Ovriga mdten kan
ndmnas mdtet i K6penhamn
som behandlade utvecklingen
av arbetspensionssystemen i

Europa samt motet i Oslo, som
behand lade lAngtidsvArden av
Ald ri ngar och arbetsofor-
m6gna.

Tilldggspensionsmdtet och so-
cialforsdkringsku rsen som
anordnas inom ramen f6r det
nordiska samarbetet hdlls Ar
1983 i Norge. Pensionsskydds-
centralens representanter del-
tog aven i lnternationella rAdets
for socialtrygghet, ICSW:s m6-
ten samt i m6ten inom dator-
branschen.

I NTERNATI ON ELLT SATVIARBETE

Fdrhandlingarna om social-
tryg g hetskonventioner fortsatte
under Aret i accelererad takt.
Fdrhandlingar fdrdes med Spa-
nien, Osterrike och Frankrlke.
Ny forhandlingspart f6r Aret var
Kanada. Overenskommelsen
med Storbritannien avldts till
riksdagen fdr ratificiering hds-
ten 1983. Den f6r beredning av
socialtryg g hetsfdrhand I i ngar
ti llsatta arbetsg ruppen utredde
mojligheterna f6r Finland att
ratif iciera I nternationel la ar-
betsorganisationen I LOS:s ge-
neralavtal (nr 157) och rekom-
mendation (nr 167), som kom-
mer att reglera innehAllet i bila-
terala och multilaterala social-
tryg g hetskonventioner mel lan
olika ldnder.

ge, Fdrbundsrepubliken Tysk-
land, F6renta Staterna och Fin-
land. I dessa ldnder har kredit-
fdrsAkringen anslutits till pen-
sionsskyddet frdmst fdr att tryg-
ga pensionerna vid arbetsgiva-
res insolvens. Representanter
fdr Japan och Kanada deltog
dven i m6tet. I bAda ldnderna
planerar man att infora kredit-
fdrsdkring.

lnformation om utvecklingen i

arbetspens ionssystemet och
hela socialskyddet i Finland har
f6rmedlats ti I I pensionsanstal-
ter och organisationer utom-
lands Av Pensionsskydds-
centralens gdster kan ndmnas
delegationen fdr Centralfack-
fdrbundet i Sovjet, vilken som
gdst hos fyra arbetstagarcent-
ralfdrbund i Finland dven infor-
merade sig om vArt arbetspen-
sionssystem och dess verk-
samhet.

Pensionsskyddscentralen stod
fdr vdrdskapet vid kreditf6rsdk-
ringsmdtet i Helsingfors. I mo-
tet deltog experter frAn Sveri-

PERSONAL OCH INTERN ADIVIINISTRATION

Pensionsskyd dscentral ens
personal bestod vid Arets slut
av 392 personer med de tillfal-
ligt anstdllda inbegripna. Vid
slutet av Ar 1982var de anstdll-
da 398. lVinskningen utgdr 1,5
procent. Omsdttningen bland
den ordinarie personalen var
3,2 procent. ForegAende Ar var
procenttalet 4,5.

Arbetet med en enhetlig ut-
veckling av de interna verk-
samheterna nAdde ett nytt ske-
de. Avdelningarna gjorde upp

22

verksamhetsplaner i foreskri-
ven form fOr Ar 1984.
Kursdagarna fdr personalen
var 1 370. Personalen deltog i

stdrre omfattning an f6regAen-
de Ar i utbildning utanfdr Pen-
sionsskyddscentralen. Spe-
ciellt gallde detta ADB-kurser-
na. Kontorsautomationen har
utokats att omfatta allt f ler arbe-
ten, Det var ddrfdr motiverat att
till amne fdr hostens temadagar
valja " Kontorsautomationens
inverkan pA mdnniskan och ar-
betet". Utbildningsdagarna

uppgick i medeltaltill 3,5 dagar
per anstdlld

PA vAren ordnades f6r hela
personalen temasamman-
komster kring samarbetet en-
ligt lagen om samarbete if6re-
tag, varvid speciellt lagens in-
nehAll och de i praktiken utfor-
made samarbetsformerna be-
handlades. PA h6sten fortsatte
ledningen och personalens re-
presentanter diskussionen om
gemensamma angeldgenhet,
vid ett samarbetssemi nariur

Helsingfors den 28 mars 1984

Altti Aurela Juhani Kolehmainen

Waldemar B]hler Simo Elomaa Lauri Kaarisalo

Nils Komi Martti Lehtinen Bruuno Mattila

Pekka lVlerenheimo Lauil T. Olkinuora Erkki Pesonen

Seppo Riski Juhani Salminen

Matti Uimonen
ve rkstdl I and e d i rektd r
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RESU LTATRAKN I NG FOR DEN

ORD ! NARI E VERKSAIVIH ETEN

l,l,-31,12, ]983

- 22 197 977,91
815 035,47

5 781 992,05

2 078 070,73
3 356 153,75
2 531 1 19,-
4 473 574,42

- 12 438 917,90
+ 6138 532,28

+ 58 419 218,31
+ 2 221 732,81
+ 2 283 808,08

+ 62924759,20

- 28795 005,43

6 s00 385,62

6 644 407,55

- '10 815 024,85
870 495,22

1 072 512,16
4 027 006,52

4 399 921,85
3 550 067,85

849 854,-
+ 0
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RESULTATRAKNING FOR
KREDITFORSAKR I N GSVE R KSATVI H ETE N
l,l,-31,12, l9B3

+ 43 512 837,50

20 732,70

+ 3l 459 423,31
11 530,50 + 31 447 892,81

739 925,-
+ 74 200 072,61

* 17 634108,97

- 39 639 345,30

+ 16 926 618,34

7 023 028,32

725 456,-

72 548,- 7 821 032,32

+ I 105 586,02

3 537 327,55
886 600,-
220 630,-

2 455 633.28 7 100 190,83

+ 2 005 395,19

176 3'10

+ 1 829085,19

798 298,84
1 030 786,35

+ 0
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BAIANSRAKN I NG 3I, I 2,1983

3 772 623,53

3 511 514,-
Q(l 1 

^1vvr Ivr, 3 862 665,-

5 266,64
11 474 941 ,33

3 603 367,70
I 798 881,32

455 057 12 13 857 306,14

650 000,- 33 622 802,64

2BB 976 860,.1s

1 877 A17 20 290 853 877,33

767 604,04
43 541 484,-

2 703 685,06

192 900,- 47 205 673,10

371 682 353,07:
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45 335,-

93 455,12
11 982 616,22

506 015,s2
6 441 261,95

oae

1g 068 683,81

3 316
15 867 663,83

1 474 198,99

3 814 139,45

21 756 419,-
300 294 887,30

24 472935,27

051 306,30 365 592 925,38

427,69f) 089

71
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REVISIONSBERAI'ELSE

Utsedda vid representantskapets ordinarie h6stmote den.14 december 1982 att granska Pensionsskyddscentra-
lens forvaltning och rdkenskaper for Ar 1983 meddelar vi
efter slutfort uppdrag foljande.

Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet
utsedd till dvervakningsrevisor, har ombesorjt den fortl6-
pande granskningen av rakenskaperna i den omfattning
god revisionssed forutsdtter. Dtirvid har konstaterats att
bokforingen dr ford enligt god bokforingssed, att penning-
medlen har skotts med omsorg och att den interna
kontrollen dr dndamAlsenligt ordnad. LAnehandlingarna dr
i ordning och placerings- och anldggningstillgAngarnas
vdrdepapper i f6rvar,

Tillsammans har vi tagit del av representantskapets,
styrelsens och direktionens for kreditf6rsdkringsverksam-
heten protokoll samt granskat styrelsens verksamhetsbe-
rdttelse och bokslutet. Dartill har vi erhAllit de upplysning-
ar vi funnit erforderliga.

Bokslutet, som omfattar den egentliga verksamhetens och
kreditforsdkringsverksamhetens resultatrdkningar samt
balansrdkningen, dr uppgjort enligt god bokforingssed.
BAda resultatrAkningarna utmynnar i noll-resultat och
balansrdkningens slutsumma ar 371682 353,07 mark.

Styrelsens verksamhetsbertittelse och bokslutet ger saklig
och riktig information om Pensionsskyddscentralens verk-
samhet och ekonomi.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen, att Pen-
sionsskyddscentralen under rdkenskapsAret skotts om-
sorgsfullt.

PA basen av vAr revision fOreslAr vi, att bokslutet faststdlls
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for Ar 1983.

Helsingfors den 16 april 1984

Rauno Kousa

Jaakko Heikkonen, CGR

Bjarne Lindholm

Folke Tegengren, CGR
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ANDRINGAR I

AR B ETS PE NS I ONS LAGSTI FTN I N GE N

LAG angAende dndring av 7 $ lagen om avtrddelsepension
(80121 .1.1983)

Genom lagdndringen fortydligades vad som avses med splittring av
ldgenhet och hur splittringen inverkar pA mojligheterna att fA avtradelse-
pension,

Lagen triidde i kraft 1 .2.1983
LAG om dndring av folkpensionslagen (99121 .1.1983)
LAG angAende iindring av I9 a $ lagen om pension fdr arbetstagare

(101t21.1 .1983)
LAG angAende dndring av 17 $ lagen om statens pensioner

(102t21.1 .1983)
LAG angAende iindring av lagen om sjomanspensioner (103/

21 .1 .1 983).
LAG angAende iindring av lagen om riksomlattande arbetsl6shets-

kassor (104121.1 1983).
LAG ang6ende dndring av 27 b $ lagen om sysselsdttning

(105t21.1 .r 983).
Arbetspensionslagarna och folkpensionslagen ut6kades med stad-

ganden om utbetalningen av pension i de fall, dA en person iiven fAr
arbetsloshetsersiittning eller av arbetsloshetskassa utgivet dagunderstod.
Om pensionen betalas ut retroaktivt for samma tid, for vilken arbetsloshets-
ersiittning eller dagunderst0d redan har betalats, skall pensionsanstalten
betala den retroaktiva pensionen till arbetskraftskommissionen eller till
arbetsloshetskassan forutsatt, att dessa ger meddelande harom till
pensionsanstalten minst tvA.veckor innan pensionen skall betalas ut.
Lagiindringen trddde i kraft 1 .2 I983.

LAG angAende dndring av 6 a $ lagen om pension for lantbruksfore-
tagare (106121 .1 .1983).

Lagandringen gdller generationsvdxlingspensionen och den mot-
svarar till sitt innehAll ovanndmnda dndring av 7 $ AvPL. Lagen trddde i

kraft 1.2.1983
F0RORDNING om dndring av 5 $ forordningen innefattande

reglemente for pensionsskyddscentralen (107 121.1 1 983).
Andringen av f0rordningen innebdr, att betriiffande forsdlining och

inteckning av fast egendom overgAr ratten att besluta om detta frAn PSC:s
representantskap till PSC:s styrelse. Forordningen tradde i kraft 1 2.1983

LAG om dndring av pensionslagen for evangelisk-lutherska kyrkan
(112t28 1.1983).

LAG angAende dndring av lagen om familjepensioner inom den
evangelisk-lutherska kyrkan (1 13128 1 1983)

TilltrmpningsomrAdet fdr pensionslagen for evangelisk-lutherska
kyrkan har utstraickts att omfatta bl.a. personer i missionsarbete, ifall
overenskommelse om detta gors med kyrkostyrelsen, Fdr f6rhindrande av
arbetsofdrmAga eller for forbdttrande av arbets-och forvdrvsf6rmAgan kan
sAdan person som lagen omfattar ges medicinalvArd, utbildning och
arbetsterapi.

Stadgandena i kyrkans familjepensionslag har utvidgats pA motsva-
rande siitt. Dessutom slopades stadgandet om, att engAngsutbetalning
inte utges till iinka som ingAr nytt dktenskap. Lagandringarna trdder i kraft
1 .1 .1 984.

LAG angAende iindring av 8 $ lagen om pension f6r arbetstagare
(23sl4 3.1983).

LAG angAende andring av lagen om sjomanspensioner (236/
4.3.1983).

Samordningsstadgandena i APL och SjPL iindrades se, att de i SjPL
avsedda pensionerna betraktas som grundpensioner. Det innebtir, att
stadgandena om samordning av APL:s grundpensioner iakttas vid
samordning av SjPL-pensionerna.

Diirtill gjordes vissa justeringar i stadgandena om tillampningsom16-
det for SlPL och om pensioner som utbetalas pA basen av fribrev.
Lagiindringarna trddde i kratt 1 .4 1983.

FORORDNING angAende tindring av 8 $ fdrordningen om pension
for arbetstagare (388/1 5.4. 1 983)

Andringen av forordningen innebiir, att arbetstagare har rdtt att pA

basen av ett mot tilldggsformAnerna svarande fribrev fA Alderspension,
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nar arbetstagaren beviljas pension enligt lagen om fortidspension tor
f rontveteraner. Forordningen trddde i kraft 1 . 5.1983, likval sA, att den
tilliimpas |rbn 1.7 1982.

Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT om grunden fdr det i 9 $
2 mom. lagen om pension for arbetstagare avsedda forskottet Ar 1983
(417 t27 .41983).

Forskottsgrunden faststiilldes till 37191 5, vilket fdrhojde arbetspen-
sionerna med 4,04 procent frAn borjan av juli.

Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT angAende de grunder,
enligt vilka den betalning i ett for allt skall berdknas varom stadgas i 19 b $
lagen om pension for arbetstagare, 1 $ lagen om pension for arbetstagare
i kortvariga arbetsfdrhAllanden, 19 $ lagen om pension for lantbruksforeta-
gare och 1 7 $ lagen om pension for foretagare (487126.5.1983). Beslutet
trtrdde i kraft 1.7.1 983.

Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT om amortering Ar 1984
av ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsiittning av f6rsdk-
ringspremie for forsiikring enligt i lagen om pension for arbetstagare
stadgade minimivillkor under Ar 1984 (739/31 8.1983)

Social- och hiilsovArdsministeriets BESLUT om amortering Ar 1984
av ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsdttning av fdrsdk-
ringspremie enligt lagen om pension for arbetstagare i kortvariga
arbetsforhAllanden (740131.8.1 983).

Social- och hiilsovArdsministeriet har med st6d av lagen den .l 
1

december 1981 (867/81) angAende temportir siinkning av den i APL och
KAPL foreskrivna forsiikringspremien Ar 1982 beslutat, att det i SHM:s
beslut (1085/81 ) och (1086/81) avsedda procentbeloppet for Ar 1984 ?tr
0,4. Besluten trddde i kraft 1 .10.1983.

Social- och halsovArdsministeriets BESLUT om faststiillande av det
loneindextal, varom stadgas i 9 $ fdrordningen om pension for arbetstaga-
re (809/26.1 0.1983).

Loneindextalet for Ar 1984 ar 1006, vilket hdjde arbetspensionerna
med 5,67 procent. Den totala fdrhdjningen frAn foregAende Ar ar 9,95
procent.

LAG angAende vissa undantag frAn lagen om riksomfattande
arbetsloshetskassor (926/9. 1 2. 1 983)

Giltighetstiden for maximitiden om 500 dagar fOr arbetsl6shets-
understdden fdrldngdes till utgAngen av Ar 1984.

Lagen tradde i kraft 1 1 .1 984
Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT om faststdllande av i

APL, KAPL, LFoPL FoPL och SjPL avsedd drojsmAlsrtinta (936/
7.1 2.1 983).

It/aximibeloppet for drolsmAlsrdnta pA forsakringspremie som in-
drivs i utsOkningsvdg ar 15,5 procent f rAn 1 .1 ,1984.

LAG om iindring av 20 $ folkpensionslagen (953/1 6.12.1983)
LAG angAende iindring av 4 c $ lagen om pension for arbetstagare

(954/16.12 1983).
LAG angAende dndring av 6 a $ lagen om pension for lantbruksfore-

tagare (955/1 6 1 2.1 983).
LAG angAende 6ndring av 15 e $ lagen om sjOmanspensioner

(9s6/r 6.1 2.1 983).
LAG angAende dndring av 9 a $ lagen om statens pensioner

(957/1 6.1 2.1 983).
Den nedre Aldersgransen som ar en forutsdttning f6r utfAende av

arbetsloshetspension siinktes vid borjan av Ar 1984 med ett Ar sA, att
berdrttigade till pensionen (ir Ar 1929 och tidigare fodda lAngvarigt
arbetslosa arbetssokande.

Lantbruksforetagare som ar fddd Ar 1929 eller tidigare och som
varaktigt upphor att bedriva lantbruk har riitt att fA generationsvdxllngs-
pension.

Motsvarande rdtt har iiven Ar 1930-1933 fOdd kvinnlig lantbruksfdre-
tagare, om hennes make dr berattigad till generationsvdxlingspension,
likval sA, att hennes pension inte betalas ut for tid fore 55 Ars Aldern.

Lagdndringarna trddde i kraft 1 .1 1984.
Social- och hdlsovArdsministeriets BESLUT om faststdllande av i 10

S LFoPL avsedd basprocent och i 9 $ FOPL avsedd premieprocent
(1 089/21 .1 2.1 983).

Den i 10$ 1 mom. LF6PLavsedda basprocenten och i 9 g 1 mom.
F6PL avsedda premieprocenten 61 1984 ar 10,7.

LAG om upphAvande av 9 $ 2 mom. lagen om pension for
arbetstagare (1 1 201 29.1 2.1 983).

Lagen trddde i kraft 1 .1 .1984. Enligt ikrafttradelsestadgandet skall
dock de pensioner, som utgAr till betalning rdknat f rAn den 1 juli 1984,
hojas i forskott pA det sZitt som social- och hdlsovArdsministeriet
bestdmmer med 16 procent av den fOrhojning, som enligt uppskattning
foranleds av den i 9 $ 1 mom. APL avsedda dndringen i loneindextalet.

Upphavandet av 9 $ 2 mom. APL gav anledning till motsvarande
dndringar i sjdmanspensionslagen, olycksfallsforsdkringslagen, lagen om
bindande av vissa trafikskadeersdttningar vid lonenivAn samt lagen om
skada Adragen i militzirtjzinst.
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FOR\I\LTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

ardinarie medlemmar
Presidenten i arbetsdomstolen
Kaarlo Sarkko, t 28.7.1983
ordf0rande

Minister Matti Puhakka,
viceordf0rande

Rep re se nt ante r fo r a rbetsg i v a r n a

BergsrAdet Asko Tarkka
BergsrAdet Reino Salonen
lndustrirAdet YrjO M Lehtonen
Verkstdllande direktOr Pentti Somerto
LantbruksrAdet Erkki Palojiirvi
VerkstAllande direktdr Jarmo Pellikka

R e p rese ntanter fo r ar b et st ag a r n a
Ordl6randen Pertti Viinanen
Ord{oranden Per-Erik Lund h
(Ordf6randen Sulo Penttilii till
7.3.1e84)
Ordforanden Matti Haapakoski
Ordf6randen Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Raimo Pohjaviire
Ordforanden Jorma Reini

Re p re s e n t an te r fo r I ant b r u ksfd r etag ar n a

Ordf6randen Heikki Haavisto
LantbruksrAdet Reino Pirhonen
Ordforanden Ola Rosendahl

Representanter fdr de 6vriga foretagarna
Handlanden Heikki Tuominen
Handlanden Erkki Raitala

Representanter
bolagen

fd r pensionsfo rsdkri n gs-

Verkst6llande direktor Lars Palmen

Styrelseordlorande Pertti Palohei mo
Verkstdllande d irektdr
Kurt Ljungman

R ep res e ntanter fdr u n d e r st)d s kas so r n a

Direkt6r Mikko Haramo

Re p rese ntante r f Ar pen si on s st ifte I se rn a

Personaldi rektdr Eelis Makkonen

Sakku n n i g re p res e ntant f o r fd rs iik r i n g s -

medicin
Medicine- och kirurgiedoktor
Jorma Rantanen

0vriga medlemmar
Generaldirektor N/argit Eskman
Fors6kringsrAdet Martti Rahnasto

Suppleanter
VerkstAllande direktor Matti L. Aho

Verkstdllande di rektor Pentti Kostamo

BergsrAdet Fredrik Cast16n
Verkst6llande direktor Peter Fazer
VerkstAllande direktdr Keijo Karmo
Direktor Mauri Moren
Verkstdllande direktor Markus Tiitola
Direktor Jarmo Sierla

OrdfOranden Esko Suikkanen
Ordf6randen Risto Kuisma

Ordforanden Ari Kekkinen
Ordforanden Jarl Sund
Verksamhetsledare Pekka Portti la
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa

Jordbrukaren Osmo Pietikiiinen
Vdrdinnan Raili Puhakka
Fiskaren Villo Sahlsten

Verksti.illande di rektor Tarmo Korpela
lndustrirAdet P. K. Juntunen

Viceverkstiillande direkt6r
Asko Tanskanen
Viceverkstdllande direkt6r Heikki Varho
Filosofie licentiat
Ni'larkku Vesterinen

Verkstdllande direktdr Juhani Laine

Ekonomiedi rektor Jaakko Harju

Medicine- och kirurgiedoktor
Vesa Vaaranen

Avdelningschef Paula Kokkonen
Viceverkstdllande d i rektOr
Seppo Pietil6inen

PRESIDENT
Kaarlo Sarkko

Presidenten iarbets-
domstolen, ordf6ran-
den fdr Pensions-
skyddscentralens re-
presentantskap,
Kaarlo Sarkko, avled
28.7.1983 efter en svdr
sjukdom.

Kaarlo Sarkko dispute-
rade fdr doktorsgraden
i juridik Ar 1969 i Hel-
singfors. Han var bitrd-
dande professor och
t.f. professor i arbets-
r6tt vid Helsingfors uni-
versitet sedan Ar 1971.
FrAn Ar 

.1975 innehade
han en personlig extra-
ordinarie professur i

samma dmne.

Under bren1973-75
fungerade Kaarlo
Sarkko som riksforlik-
ningsman. Sedan Ar
1 969 verkade han i ar-
betsdomstolen och
som dess president
f rAn Ar 1982.

Till ordforande for
Pensionsskydds-
centralens represen-
tantskap kallades
Kaarlo Sarkko
19.3.1982.
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STYRELSEN

Verkstiillande direktor Altti Aurela,
ordforande

Verkstdllande direkt6r Juhani Kolehmainen
viceordf6rande

Represent anter fo r a rbetsg i varna
Viceharadshovding Seppo Riski
Direkt6r Pekka Merenheimo
Dipl.ing. Lauri Olkinuora

R e p re se nt an t e r fo r a rbetstag arn a

Socialsekreterare Lau ri Kaarisalo
Sekreteraren Simo Elomaa
Ordforanden Nils Komi

Re p res e nt an te r fo r I antb r u ksf o retag a r n a

Vicehtiradshovding Bruuno tvlattila

R e p re sentante r f o r f o retag a rn a
Adm.vet.doktor Waldemar BUhler

Ovriga medlemmar
Med.lic. Martti Lehtinen
Fil.doktor Erkki Pesonen
Verkstiillande direktor Juhan iSalminen

Laur6n

Ag ronom Henrik Sumelius
Bitr. direktor Heikki Ropponen
Viceharadshovding Rolf Wid6n

Foretagsdemokratisekreterare lVatti Kopperi
Ordfdranden Kalevi Aronen
Avdelningsdirektor I ikko B. Voipio

Agronom Pentti Saarimiiki

Verkstiillande direkt6r Ukko Laurila

Docent Timo Somer
Direktor Taisto Paatsi la
Viceharadshovding Esa Mattinen

REVISORER

Ekon.maq. CGR Torsten Ekroos
Verksamhetsledare Ensio Sepptildi
ByrAchef Mikko Paiho
Ekonom, CGH Jaakko Pohtio

Dipl,ekonom, CGR Folke Tegengren
Pol.mag. Bjarne Lindholm
Ekonomichef Rauno Kousa
Ekon.mag. CGR J.V. Heikkonen

FORETAGARNAS DELE

rektor Matti Uimonen,
ordforande

Viceverkstdllande direktor Jou ko Sirkesalo,
viceordfOrande

Trafikidkare Raimo Turku
Ordf6randen Pentti Saarinen
Direktor Sylvi Kiikdnen

ande direktor Martta

Ingenj6r Fritz Kuula
Verkst&llande di rektdr Risto Palonen
Apotekare Mattl Kannisto
Verksamhetsledare Piiivi Liedes
Jur.ombudsman Jouko Saari
Verkstdllande direktOr Tauno Terttunen
Generalsekreterare Jouko Kuisma
Forskningschef Pirlo Latva-aho
Verkstiillande direktor Reijo Mrikinen
Jur.kand. Raimo Lahtinen
Verksamhetsledare Malti W. Kalevi

GATION

VerkstAllande di

Ekonom

lndustrirAdet
Bitrddande d
Bitrtidande d

Verkstiill
Advokat rvo Kemppinen

Valtanen
llkka Vass
Erkki Raitata
Paavo V. Suominen
irektor Pertti Kajanne
irektorTimo lsotalo

VicehAradshovding Klaus Ekholm
Di rektdr Pertti Laesvuori
Verksamhetsledare Bisto Heiskanen

Direktor
Direktor
Ekonom

Alpo tt/ustonen
Kalevi HamdilAinen
K. Erik Lindstrom
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NVALIDITETSARENDENKONSU LTATIVA KoMIVIISSIoN Eru TOn

RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordioran-de

Specialistliikaren i inre medicin
Martti Lehtinen
Specialistliikaren i inre medicin och
kardiologi Matti Saarinen
Bitriidande pro{essorn i inre medicin
MattiKekki
Professorn i inre medicin Lauri Autio
Docenten i psykiatri Martti Olkinuora
Avdelningschef Juhani Jiintti
Specialistliikaren i ortopedi

Avdelningschef Marjatta Sir6n
Direktor Paavo Hyv0nen
ViceverkstAllande direktor
Seppo Pietiliiinen
ByrAchef Marjatta Pihlaja
Avdelningschef Gunnel Liljestrand
Agronom Pentti Saarimeki

ByrAchef llkka Savoheimo

Avdelningschef Pentti Koivistoinen

Mled. o. kir.doktor

rFo

Luomanm6kimmoK
Matti

inre med
psykiatri

Bedomningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Joup
Direkt6r Heikki Sipilii

GENNSAKRIR

rcln

rein

Tapio Viire
Docenten i

Docenten i Huttu

inmedicstlSkarenpecialS
n

nen

Laine
man
Juhani

arbetsmedicin KajAhl
Verkstdllande direktdr

VaaranenVesa
NiinineposepdrionFunktToropainenlVarkkuMed.

Klossnerolli
lic
ial och

pi

ByrAchef Heikki Kammonen
Overldkare Risto Kdrdvd
Organrsationschef Tauno Jalonen

Hannu Suutarinen
Avdeiningschef Erkki Sil

Verkstdllande direktOr Matti Uimonen,
ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direktor Antti Suominen
Avdelningschef Marja-Terttu Majander

Sakkunnigmedlemmar
Viceh5radshovding Ossian Antson
Tf . professor Eero Artto
Verkstdllande direktdr Anssi Karkinen
Viceverkstdllande direktor Lauri Koivusalo
Viceverkstiillande direktor Simo Kdr6vd
DirektOr Antti Savolainen
Bankdirektor Lauri Suomela

medicinallmAnstlAkarenSpec

lanpdii

FOR DEKRENNEKTIORD

I\IIVISSIONEN
NSARTNDENro

Avdelningschef Kimmo Eskola
I nformationschef Eva-Helena Jussila
Chef redaktor Antti Kyyndiriiinen
lnformationschef Antti Pulli nen
lnformationschef Erkki Maasalo
lnformationschef Sakari Montonen
Agronom Pentti Saarimaki
Direktor Eero Santala
lnformationschef Matti Sdromaa
Bitradande d irektor Kauko Toivonen
Direktdr Pauli en
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PENSIONSNA]VINDENS

VE R KSA]VI H E TS B E RATTE LS E

t9B3
Den vid Pensionsskyddscent-
ralen verksamma pensions-
ndmnden utgdr fdrsta besvdrs-
instans i arenden som gdller
den privata sektorns arbets-
pensioner. I pensionsndmn-
dens beslut kan dndrrng sdkas
hos forsdkri ngsdomstolen,

Ar 1983 var pensionsndmn-
dens 21 verksamhets6rr. Pen-
sionsndmnden, som har 24
ord inarie ledamoter, arbetar
s6som tidigare indelad ifyra
divisioner. Alla divisioner har
handlagt i lagen om pension for
arbetstagare (APL), lagen om
pension fdr arbetstagare i kort-
variga arbetsf6rhAl landen
(KAPL)och lagen om pension
for lantbruksfdretagare (LFdPL)
avsedda drenden. TvA av divi-
sionerna har dartill handlagt
drenden som avses i lagen om
pension fdr fdretagare (FdPL).
Pensionsndmnden holl under
verksamhetsAret inalles 180 di-
visionssammantrdden. Till ple-
num sammantrddde pensions-
ndmnden 3 gAnger.

Vid pensionsndmnden tillsattes
Ar 1983 en kanslikommission.
Dess uppgift dr att for pen-
sionsndmndens plenum bere-
da drenden med anknytning till
befattningsavtalen for fdred ra-
gandena i pensionsndmnden.

Antol besvor

Ar 1983 behandlade pensions-
ndmnden 4 631 besvdrSdren-
den. Under verksamhetsAret
inkom till pensionsndmnden
4 484 nya besvdr. Anhdngiga
vid slutet av Ar 1983 var 1 5BB
besvdrsdrenden. Detta inne-
bdr, att pensionsndmnden inte
ldngre har nAgon anhopning av
drenden.

Hondloggningstiden

Den genomsnittliga handldgg-
ningstiden fdr ett besvdrsdren-
de var under verksamhetsAret
5,1 mAnad Som m6lfdr hand-
ldggningstiden har pensions-
ndmnden fastslagit 4 mAnader

Andringor i

pensionsonstolternos
beslut

lVed anledning av besvdren
dndrade pensionsndmnden
pensionsanstaltens beslut till
dndringssokandens formAn i

23,2 procent av fallen. Dartill
Aterfdrvisade pensionsndmn-
den 5,3 procent av fallen till
pensionsanstalten for ny hand-
laggning. Fdr de fall som gdll-
de beddmningen av arbets-
oformAga var motsvarande
procenttal 17,2 och 4,6.

Helsingfors den 7 februari 1984

Heimer Sundberg
Pensionsniimndens
ordforande

Pirjo Akesson

Pensionsniimndens
kanslichef
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Ordinarie medlemmar

Presidiet
Regeringsr&det Heimer Sundberg,
ordf0rande
BeferendarierAdet Erkki Ahonen,
viceordf0rande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,
viceordforande

Aldre regeringssekreterare Tuulikki Haikarainen,
viceordforande

Sakkunnigmedlemmar
Avdelningschef Juhani Jdtntti
Specialsakkunnig Jukka Rantala

Med.lic. Felix Heikel
Med.lic. Alpo Luppi
MedicinalrAdet Jussi Antila
Docent Heikki Takkunen

R epresentante r for arbetsg ivarna
Vicehdradshovdipg Mikko Hurmalainen
Jur.kand. Johan Astrom
VicehiirdshOvding Tauno Nouro
Agronom Viljo L Sirkiii

Rep resentante r fd r arbetstag arna

Ekonomiforvaltare Antti Hietanen
Funktiontir Seppo Niininen
Arbetarskyddssekreterare
Pertti Keurulainen
Soc.pol. sekreterare Jukka Vainio

Rep resentanter fo r I antbruksforetag arn a

Agronom Paavo Vuoksinen
Agronom Eeva Hetemiiki
Agronom Tapani Vanhala
(Avdelni ngschef Tauno Jouhtimtiki
tiil 12.1.1984)
Agronom Pentti Saarimdki

Re p rese ntante r fd r fd retag arna
Organisationslu rist Pi rjo G ron roos
Jur.kand. Raimo Lahtinen

Suppleanter

ByrAchef Seppo Virtanen
Fil.mag. YrjO Turtiainen

Med.lic. Paavo Poukka
Med.lic, Paul Sandstrom
Professor Kari Penttinen
Med.lic. Pentti Ristola

Jur.kand. Tapio Kuikko
Vicehdradshovding Risto Rusama
Bitrddande direktor Jouni Saastamoinen
Agr. o. forst.lic. Patrick Hackman

Sakkunnigliikare Markku Toropainen
Funktiondr Kaija Kallinen
Arbetarskyddsfunktiondr Jussi Koivu

Avtalssekreterare Rai la Kangasperko

Agrolog Tqge Ginstrdm
Agronom Ake Johansson f 25.1 1 .1 983
Agrolog Johannes ljas

Vicehdradshovding Outi Antila
(Agronom Tapani Vanhala
tiil 1 2. 1 .1 984)

Viceverkstdllande direktdr Kari Heikkila
Jur.kand. Jouko Saari
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SIFFERUPPGIFTER

Pensionsanstalternas
verksamhet 1983

Pensionsanstalter,

Fdrsdkrade
Pensioner
Beviljade pensioner,
Premieintdkt, *

Pensionsutgift,
Ansvarsgdld,.
Ansvarsbrist,.
Genomsn.pension
Genomsn. beviljad pension,
. enligt uppskattning

APL KAPL F6PL LF6PL Tota|t

31.12., st 105 13

125
46

5
580
767
145

1 447
1 433

1 107

31.12.,
31.12.,

31.12.,
31.12.,
31.12., mk/mAn

mk/mAn

1

1

1

000 st
000 st
000 st
milj mk
milj mk
milj.mk
milj.mk

'1 130
323

41
7 660
5 422

38 500
770

1 470
1 686

240
118

13
910

1 048
5 200

60
757
B4B

225
177

16
185
859

70

415
483

664
75

9 335
B 096

43 915
830

1 060
1 263

Antal pensioner
31.12., 1 000 st

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbersloshetspensioner
Familjepensioner

Totalt

1979 1980 1981 1982 1983

264
177

8
BB

283
176

14
97

303
174

1B
104

322
171
23

112

340
171
33

120

537 570 599 628 664

Andringar i antalet
pensioner Ar 1983, 1 000 st

Pensioner 31.12.1982
Beviljade nya
OvergAtt i Alderspension
Avslutade
Pensioner 31 .1 2.1 983

invalid- och arbets-
loshetspensioner

194
32

- 13
9

204

Alders-
pensioner

322
1B
13

- 13
340

familje-
pensioner totalt

628
61

112
11

3
120

-25
664

Pensionsutg ift mi lj. mk

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsl6shets pensioner
Familjepensioner

Totalt

1979 1980 1981 1982 1983

1 973
1 617

53
539

2 356
1 821

128
650

2 845
2 062

170
791

3 458
2 259

248
969

4 046
2 497

425
1 128

4 184 4957 5 869 6 934 B 096
Alla ovan anforda siff ror omfattar dven registrerat tiileggspensionsskydd
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Lay-out Kri sti n a I ssakai ne n
Foto Markus Leppo s. 6, 1 1 , 13, 29
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