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PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2; AN

Iagen om pension f6r arbetstaga-
re gavs 8.7.1951och stadgades att
tada i l<raft7.7.7962.Fdr organi-
seringen av lagens verksullighet
stod darmed knappt ett ir till for-
fogande. I okober 1961grunda-
des Pensionsskyddscentralen,
vars uppgift blev att inom ramen
fdr en oerh6rt stram tidtabell in-
r2tta olika register samt l2igga
grunden till tolkningen och verk-
stiilligheten avAPL.

Under sitt f6rsta verksamhetsir
blev Pensionsskyddscentralen
samlingspunkten for ett flertal pi
olika hill mobiliserade sakkun-
niggrupper, fdrvilka i hur.udsak
PSC:s lilla personal fungerade
sisom sekretariat. Av den forsta
irsberittelsen framglr det, att 26
olika arbetsgrupper arbetade i
huset i slutet av ir 7962.I dessa
grupper medverkade 80 utom-
stiende sakkunniga, som fram till
irets slut hade sammanlagt6TT
m6ten.

FOr skotseln av de ordinarie upp
giftema grundades inom Pen-
sionsslryddscentralen i oktober
1962 tyra avdelningar, n2mligen
luridiska, kreditforsikings-, f6r-
siikringstekn iska och al lminna
avdelningen samt wi byrier, in-
formations- och forskn ingsbyrin.
I mai1952 flyttade PSC till hyrda
utrymmen vid Kalevagatan6, *Ar
man sedan stannade under en
ling tid framit. Vid utgingen av
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ir 1952 hade Pensionsskydds-
centralen 47 ansYAllda; samtidigt
hade pensionsanstalterna bevil jat
de forsta tvihundra forsilcade
arbetspension.

I slutet av fdljande ir fanns det
redan 620 000 APL-fdrsikrade
samt 3 600 personer som uppbar
pension med stdd avAPL Pen-
sionsskyddscentralen hade nu 73
anslillda.

Arbetspensionslagstift ningen ut-
vecklades gradvis: ir 1965 och )'t-
terligare ir 197 1 lindrades villko-
ret for hur lange ett arbetsforhil-
lande miste piglfor att omfattas
avAPL, fu 1966 underslSlldes bi-
sysslorna APL, ir 1967 infordes
famil jepensioneringen, fu 197 0
var fdretagarpensionerna i turen,
ir 7977 kom arbetsloshetspensio-
nen och barntilliglet,ir 1972
delinvalidpensionen, ir 797 3
sdnktes lonegrinsen fdr APL-ar-
betsforhillanden till halften, ir
1982 kom fi5rtidspensionen fdr
fronweteraner,fu 7986 och 1987
infordes de flexibla pensionsfor-
merna och ir 1985 pension f6r
konstnarer och redakdrer. Den
mest betydande APL- niviforho j

ningen skedde ir 7975, da till-
vextprocenten hojdes frin en till
en och en halv procent. Den ut-
6kade lagstiftningen i kombina-
tion med de allt mer detalierade
forminerna och best2immelserna
mingdubblade Pensionsskydds-

centralens arbetsuppgi fter.

I och med de 6kade uppgifterna
har Pensionsskyddscentralens or-
ganisation reviderats och iusterats
vid behov. I\r 1976 flyttade PSC in
iett eget imbetshus'i Ostra Bdle.
Som hyresgiist har PSC Oy Tieto
konepalvelu Ab, som sedan star-
ten har skott databehandlingen
av arbetspensionssystemets cent-
ralregister. I Pensionsskydds-
centralens utrymmen arbetar
dessutom pensionsnimnden.

Den ram som i tiden snabbt
konstruerades for uppbyggande
av arbetspensionssystemet har vi-
sat sig gedigen. Fdr detta kan vi
tacka dels de aktiva arbetsmark-
nadsoraganisationema och dels
pensionsanstalterna, som delat
med sig av sina tidigare erfaren-
heter frin den frivilliga pensions-
fdrsil<ringen och frin annan for-
sikringsverksamhet. Alla dessa
spelar en central roll i Pensions-
slcyddscentralens forvaltning och
ridgivande sakkunn i gorgan.

Sin bemirkelsedag fi rade
Pensionsskyddscentralen i okto-
ber 1986 genom att affangera mot-
tagning for personalen och fdr
PSC:s samarbetsparter. Minnet av
Pensi onsslryddscentralens forsta
verkstallande direktor, fi losofi e
magister Tauno Jylhi, hedrades
genom att foretftidare f6r husets
ledning besdkte dennes grav.
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ir 1956 mottas,lagras, bearbetas
ocb distribueras data i buuudsak
uia utrustningen i Tietokone-
paluelu
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ARBETSPENSIONSSKYDDET AN Lg85

Pensioner enligt pensionslagama
fdr arbetstagare och fdretagare
betalades vid irets slut till 802 000
personer, Arbetspensionsan -

staltema utbetalade sammanlagt
12,8 miljarder mark i pensioner
enligt dessa lager. Okningen jiim-
fort med foregiende irvar 1,8
miljarder mark, vilket innebar en
realdkning pi 12,5 procent. Inom
den offentliga sektorn och i sj6-
manspensioner utbetala des 9,4
mil jarder mark; arbetspensioner-
na utgiorde diirmed en post pi
sammanlag t 22,2 miliarder mark.
I folkpensioner utbetalades 13,9
miljarder mark. I lagstadgade
pensioner utbeulades i virt land
sammanlagt 38,7 miljarder mark
ir 7985.

Md irets slut var arbetspensions-
systemets anwarsgiild 65,0 mil-
jarder mark och premieinkomst
13,9 miljarder mark. Den genom-
snittliga premieprocenten for si-
vil APL som I(APL var 12,2. FoPL:s
forsikringspremie var i genom-
snitt 11,1 procent och LFoPL:s i
genomsnitt 5,1 procent.

I ekonomiskt hanseendevar hr
1986 tiimligen positivt. tubetslos-
heten kvarstod dockpi samma
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nivi som under tidigare ir. Saval
den ridande situationen som
prognosema betriffande den
framtida arbetsldsheten gav an-
ledning till en livlig samhiills-
debatt om medborgamas basut-
komst. Centrala teman inom ar-
betspensionssektom var den in-
dividuella fdrstidspensionen och
foftida ilderspensionen, som in-
fordes frin irets bdrjan, samt be-
redningen av deltidspensione-
ringen.

Deltidspensioneringen bereddes
i enlighet med den av stasridet
ursprungligen utfiista tidtabellen
si, att de f6rsta deltidspensioner-
na kunde b6rja utbetalas frin
borian av ir 1987. Deltidspensio-
nen ir avsedd for sidana 60 ir
fllda personer, som fore den
egentliga ilderspensioneringen
frivilligt minskar sin arbetsinsats
enligtvissa i lagen stadgade vill-
tor. Ocksi foretagarna kan gi i
deltidspension genom att minska
sin f6retagarverksamhet eller
dverga till deltidsarbete i nigon
annans tjinst.

De fdrsta erfarenheterna av till-
limpningen av lagen om pension

f6r vissa konstnarer och redakto-
rer i arbetsforhillande har kunnat
noteras. Vissa wirigheter i sam-
band med tolkningen avlagens
ti lllimpn ingsgrinser va r aff \rlnta
- diremot visade sig bl.a. pro-
blematiken kring forsiikrandet av
utl2ndska gestartister svirare in
man kunnat forutse. Den till-
laggskostnad som KoPlmedf6r
belastar giveMs arrang6rema; i
andrasidan skulle befrielse frin
fdrsikring vara pensionspolitiskt
inkonsekvent. Dessutom skulle
de inhemska artistema rentav fdr-
sittas i ett ofordelaktigt konkur-
renslige jimfort med sina ut-
liindska kolleger. En arbetsgrupp
i Pensionsskyddscentralen har for-
s6kt utreda dessa frigor.

Fdr beviljande av arbetslOshets-
pension tillimpades fortfarande
soecialstadeanden betriiffande
iidersgran#n. ir t9s6 kunde
pension beviljas. 1r 1931 fodda
personer, som f6re utgingen av
juni minad uppffllde de ovriga
villkoren f6r arbetsldshets-
pensionering.

Den osikra livssituationen f6r
den som itergfrr till arbetslivet
efter att ha varit invalidpensione-
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rad underlittades. Om en ny in-
validpensionsperiod bdrjar inom
en ir frin det att den tidigare
pensionen upph6rde eller om
den huwdsakliga orsaken till ar-
betsoformiganar samma som ti-
digare, kan ny invalidpension be-
viljas pi tidigare grunder.

lagen om pension f6r arbetstaga
re och lagen om pension fdr ar
betstagare i korwariga arbets-
forhillanden utdkades med stad-
ganden om rittelse av felakigt
fdrsiikrande. Genom de nya stad-
gandena infdrdes ett flexibelt f6r-
farande f6r overf6rande av den
fOrsdkrades pensionsskydd frin
APLtillKAPLoch wanom pi ett
sidant saft, att indringen inte le
der till gottgorelserikningar pen-
sionsanstalterna emellan for an-
nat an innevarande och fore-
giende ir och att benikningen av
pensionen inte f6rsviras.

Overenskommelsen om social
trygghet mellan Finland och
Schweiz tridde i kraft. A'utalsfor-
handlingarna med Kanada och
med provinsen Quebec kunde
avslutas, forhandlingar med Grek
land inleddes. Med Spanien och
Osterrike forhandlade Finland
om de blanketter som behovs vid
verkstil ligheten av dverenskom -

melserna.

Pi initiativav statsmakten har pen
sionsforsdkringsbolagens stal I
ning inom fdrsikringskoncerner-
na diskuterats. Regeringen avlat i
september till riksdagen en pro-
position, enligt vilken vissa be-
gr2nsningar skulle inforas i friga
om dem som utses tillverkstil-
lande direktdr eller medlem av
styrelsen eller fdrvaltningsridet i
ett pensionsfdrsikringsbolag.

t6

Pensionsskyddscentralen betiiinar
de f6rsiikrade genom att bisti
med personlig ridgivning och ta
emot pensionsansokningar. Diir-
till Ovenrakar Pensionsskyddscent-
ralen att fors?ikringsskyldigheten
upp$lls samt ger utlitanden, re-
kommendationer och beslut i
enskilda f6rsiikrades pensions-
iirenden.

Ansokningsse rvicen
Pensionsanstalterna sinder till de
bl ivande pensionstag arna nl.gra
minader innan dessa fuller 65 ir
en f6rhandsifylld ansdknings-
blankett samt en forteckning 6ver
de arbetsforhillanden som ligger
till grund fdr pensionen. For be-
rikning av ilderspensionen f6r-
medlade Pensionsskyddscentralen
ifthgaom personer fodda 1.5.1927

- 30.11.7921 till pensionsanstal-
terna 16 000 registerutdrag iimte
adresser som anskaffats frin Be-
fol kn i ngsregi stercentralen.

Ndr sluksforsdkingen har betalat
ut dagpenning for 150 dagar,
uppmanar Folkpensionsanstaltens
lokalblri den fdrsdkrade attan-
soka om invalidpension. Sam-
tidigt sdnder FPA-byrin till
Pensionsskyddscentralen medde
lande om n2r primdrtiden for
si ukforsdkingens dagpenning
upphor. Under iret fiSrmedlade
PSC till pensionsanstalterna
32700 meddelanden om primir-
tiden idmte registeruppgifter f6r
berAkning av pensionen.

Pensionsslryddscentralen ffi r varie
vecka frin Befol kn i ngsregister
centralen anmilningar om ddds
fall. Anmilningarna vidarebe-
fordras till pensionsanstalterna

for uppdatering av dessas pen-
sionsbestind och registeruPP-
gifter. Samtidigt foljer man med
ansdkningarna om fami I jePen
sion. Om familiepension inte har
soks di anmilningen inkommer
- i regel en till wl minader efter
dddsfallet - informerar pensions-
anstalten f6rminstagama om
deras ritt till familfePension.

De arbetspensionsansokningar
som tas emot i bankerna, post-
anstalterna och Folkpensions-
anstaltens lokalbpier vidarebe-
fordrar Pensionsskyddscentralen
till pensionsanstalterna. Samarbe-
tet med penninginrittningarna
och FPAgrundar sig pi altal som
ingicks ir 7965 respekive 1975.
t lnder verksamhetsiret inkom
55 000 pensionsans6kningar till
Pensionsskyddscentralen, vilket
innebar en 6kning pfl.11 000 iam
fort med iret innan. Okningen
berodde framfor allt pi de nYa

fortida pensionsarrangemangen
som tridde i kraft frin lrets
bOrjan.

Inalles 55 000 lakarutlitanden
fdr avgdrande av invalidpensions-
ans6kningar samt andra tilliiggs-
utredningar fi)rmedlades via PSC

till pensionsanstalterna. Pensions-
anstalterna meddelade i sin tur
PSC om 33300 pensionsansdk
ningar som dessa tagit emot samt
begiirde kompletterande register-
uppgifter om de forsdkrade.

Registreringen
avpensioner
och ansokningar
Inom arbetspensionssYstemet
anhZngiggiordes under verksam
hetsiret 25 300 invalidpensions



ansokningar, 77 400 arbetslds-
hetspensionsansdkn in gar,73 300
famil j epensionsansdkn ingar,
14 10O ansokningar om individuell
fortidspension samt 2 400 ansok-
ningar om fortidspension for
fronweteraner.

I pensionsregistret samlas upp-
gifter om samtliga pensionsbeslut
som har gjorts i arbetspensions-
anstaltema. Under iret limnade
pensionsanstaltema 279 000 an-
milningar till registret. PSC vidare-
befordrade 154 00O anmilningar
till andra arbetspensionsanstalter
samt 246 000 anmilningar till
Folkpensionsanstalten.

Jflmf0relse mellan
aworanden om
arbetsofOrmiga
For undvikande av skiljaktiga
pensionsavg6randen informerar
arbetspensionsanstalterna och
Folkpensionsanstalten varandra
innan slutligt pensionsbeslut ges.
Om avgorandena gir isir, ridgor
pensionsanstaltema sinsemellan.
Under iret fdrmedlade PSC till
pensionsanstaltema 7 3 7 00 dylika
forhandsanmilningar jimte svar
som giillde invalidpensioner och
individuella fortidspensioner.
Sammanlagt 4 000 avg6randen
blev fdremil fdr fdrhandling, var-
av antalet skiljaktiga avgoranden
uppgick till knappt 200. Forhands-
anmilningsforfarandet infiSrdes ir
1983.

Pensionsutdragsservicen
fubetstagarn a har ritt att kontrol -

lera att riitta uppgifter om deras
pensionsskydd har infdrts i
Pensionsslcyddscentral ens register.

Oftast 6nskar de fdrsikrade dels
f\,vetahur mycket de har intjinat
i pension och dels kontrollera att
alla arbetsforhillanden som ut-

ANSOKNINGAR oM FORTilNDSBESLUT
BETRAFFANDE INDIVIDUELL

FORTIDSPENSIoN TOnonTeDE ENLIGT
ANHANGrccOneNornr-&NeoEN

6kar pensionen har registrerats.
Forfrigningen om arbetspen -

sionsskyddet gdrs enklast med ett
fdr iindamilet tryckt kort, som i
omfattande skala har distribuerats
it allmiinheten. Pensionsutdrags-
servicen infordes hr 7967.

initiativ ett pensionsutdrag.
Denna kundservice inleddes ir
1977. Dessutom skdter PSC om
distributionen avde utdrag som
LEL Arbetspensionskassan bestillt
for KAPt-arbetstagarna.

Under iret gavs 388 000 pensions-
utdrag, vilket ir mera dn nigonsin
tidigare. Ti.ots den omfattande
utdragsdistributionen l6pte de av
servicen foranledda forfrigningar-
na och utredningarna smidigt.

Pi de forsakrades begdran gavs
101 500 utdrag. Till f6ljd av av-
slutade APL- arbetsforhil landen
distribuera des 273 700 pensions-
utdrag. Till saval de nya arbets-
pensionsfdrsdkrade som till de
KAPl-f6rsiikade sindes 36 000
utdrag.

Med hjalp avutdragsseMcen kan
de fibrsiikrade kontroll era att an-
teckningama i registret ir korrek-
ta. Anmarkningar gjorde s av 7 350
personer och de gillde samman-
lagt 9 100 arbetsforhillanden. I
propoftion till antalet distri-
buerade utdrag har anmdrkningar-
na minskat nigot.

Under arbetspensionssystemets
fdrsta ir var de fdrsikrade tvungna
aft sial\,z. skiva till Pensionsskydds-
centralen f6r att ffi uppgifter om
sina registeruppgifter. I och med
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att PSC ir 1967 borjade ge ut ut-
drag maskinellt och samtidigt in-
forde systemet med forfrignings-
kon,6kade antalet utdrag fva till
t^re ginger jamfort med tidigare.
i\r 1967 gav PSC 45000 pensions-
utdrag.

Antalet forfrigpingar har konti
nuerligt 6kat. Ar 1978 passerades
100 0O0-strecket. ?ck vare en
slagkraft ig informationskampan j

begirdes redan fi5ljande ir 6ver
150 000 utdrag. Direfter har om-
kring 100 000 fdrfrigningar giorts
irligen.

Sedan ir 7967 har inalles nigot
6ver 4 miljoner pensionsutdrag
givits. Drygt2,) miljoner av dessa
har givits pi Pensionsslcyddscent
ralens initiativ.

Registren
Arbetspensionsanstalterna an-
miler ti l1 Pensionsskyddscent-
ralen uppgifter om arbetsforhil-
landen och foretagarverksamhet
som utokar pensionen samt upp
gifter om sina egna pensionsbe
slut. PSC infor dessa anm2lningar
dels individuellt for arbetstagarna
och dels. individuellt f6r arbets
givarna i det s.k. APl-pensionsan-
ordningsregistret.

,8" rq86 mottogs sammanlagt 5,8
miljoner anmilningar till Pen
sionsslryddscentralens regi ster.
Begiran om registeruppgift er
giordes i tvi miljoner fall. Andelen
felaktiga anmilningar som blir
foremil for ny behandling varierar
beroende pi irandets art mellan
1,4 och 4 procent.

Basrutinerna fdr ADB-systemet
inom registreringen skapades pi
1960- och 1970-talet utgiende
frin den divarande datatekniken.
\4d overgangen till inner,arande de
cennium b6rjade man fornya den
datateknik, varmed tillviixten i

pensionsslcyddet registrerades,
dvs. de ildsta elementen isys-
temet. Milet iir att kontinuerligt
hilla registrets serviceberedskap
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pi en nivi som motsvarar pen-
sionssystemes utveckl ing.

Bland de forsta resultaten av
reformarbetet kan ndmnas att till
gingen till uppgifter har blivit
snabbare. Sedan bdrjan av iret
har man dagligen kunnat for-
medla fullsldndiga registerupp-
gifter - tidigare var detta mojligt
wi ginger per vecka. Vidare fick
pensionsanstalterna mojlighet att
via dataterminal gOra direkta f6r-
frlgningar om pensionsslcyddet.

Kundridgirmingen
eensi onsslyddsc"entral en har al lt
sedan bdrjan ocksi betjinat de
enskilda arbetspensionsfdrsik-
rade. Kunderna betjinas per brev
och telefon samt individuellt i
kundexpeditionen vid Semafor-
bron. Under iret har 14 500 brev
besvarats samt 3 600 kunder be-
tjinats i expeditionen och 38400
per telefon.

F6rfrign i ng arna har framst giil lt
de nya pensionsformerna. Arbets-
lOshetspensioneringen fi5ranleder
ocksi fortfarande en mingd for-
frigningar. I b6rjan av iret frigade
minga kunder om tillampningen
av lagen om pension frSrvissa
konstnirer och redaladrer i ar-
betsf6rhillande.

?ck vare utvecklingen i datatek
niken har kundridgir,ning blivit
allt biittre och snabbare. Ar 1983
overgick PSC inom korresponden-
sen till texbehandlingssystem.
Sedan ir 7984 har kunderna pi
begiran i kundexpeditionen fdr
setts med ett eget utdrag 6ver sina
arbetsforhillanden.

Tilliimpningsavgoranden
och -utlitanden
Arbetsgivaren, den f6rslkade
eller pensionsanstalten kan be
Pensionsslcyddscentralen avgdra
vilken arbetspensionslag som
skall tilliimpas i ett enskilt fall.
PSC:s beslut ar harvid bindande.

I Pensionsslcyddscentralens beslut
kan indring sokas hos pensions-
nimnden och i dess beslut hos
f6rsdkringsdomstolen. Forutom
avgdranden i enskilda fall ger
Pensionsslryddscentralen dven
mer generella utlitanden i till-
liimpningsirenden,

Det.fdrsta tilldmpningsavgdran-
det gav Pensionsskyddscentralen
i september 7952. Under iren
1962 - 7965 avgjordes 88 till
l2mpningsirenden, ir 1985 sam
manlagt 272. Ofta iterkommande
frigor har allt sedan 1960 talet
varit grdnsdragningen mellan
arbetsfdrhillanden och fdretagar-
verksamhet samt definieringen av
vilket arbete som underlyderAPL
respektive KAPL Sedan APLoch
KAPL kom till har "pensions-
familfen" ffitt tillokning - femte i
raden ir lagen om pension f6r
vissa konstnirer och redaktdrer i
arbetsforhillande.

Utlitanden till
pensionsniimnden och
forsiikringsdomstolen
Pensionsnimnden inbegir av
Pensionssl<yddscentralen utlitan-
den dels i samband med nimn-
dens handliggning av besvir som
giller pensionsanstalternas beslut
och dels i friga om varje besvdr
som anforts i beslut fattade av
Pensionssl<yddscentralen. Under
iret gav PSC sammanlagr 726 ut-
litanden till pensionsnimnden.

F6rsdkringsdomstolen inbegir av
Pensionsskyddscentralen utlitan-
den i friga om dels besvdr som
giller arbetspensionerna och dels
ansdkningar om undanroiande av
beslut. Under iretgav PSC 1384
utlitanden ti ll fdrsiikringsdom-
stolen. Avdessa gallde 328 undan
rojande av beslut och 1 056 besvdr
6ver arbetspensioner. Femton ut-
litanden gillde retten till indivi
duell fortidspension. Omkring
irsskiftet begirdes dessutom ett
stort antal utlitanden gdllande
individuell fortidspension.



Overvakningen av
fo rsiikringsskyldighe te n
samt befrielse
frin denna skyldighet.

Pens ionsskyddscentralen 6ver-
val<ar pi sedvanligt saft att
arbetsgivarna och fdreta garna
uppfyller sin i APL och FOPL stad-
gade fdrsikringsslryldighet. Pi
ltgard av framfor allt de regionvis
placerade inspekdrerna har over-
rzakningen av arbetsgivare som
tecknat APL- fdrsikring fortsatt.
Den nya organisationen med
lokala.inspekorer hade inf6rts ir
1985.1och med att lagen om
pension for vissa konstnarer och
redakdrer i arbetsforhillande
tridde i kraft 1986 ut6kades dven
PSC : s overvakn ingsuppgift er.
Overvakn ingen av arbetsgivarna
ar harvid fordelad si, att LELAr-
betspensionskassan skoter b1rl-
uppgifterna och PSC ftiltet.

Under lret har 61 arbetsgivare
som tecknat APl-f6rs2ikring ins-
pekerats. Totalantalet APL-, FOPL
och KoPL-inspekioner uppgir till
585. Genom arbetsgivardvervak-
ningen har 7241. arbetsgivares
flSrsikringsslryldighet och 6 500
arbetstagares pensionsskydd ut-
retts. Forsakringsslcyldigheten har
vidare utretts i samband med 802
konkurseq 275 fall av offentlig
srdmning s mt497 fusioner.

Om en fors2kringssl<yldig arbets-
givare trots Pensionsskyddscent-
ralens uppmaning underliter att
teckna APl-fiSrsiking ftrr sina an-
slillda, upptar PSC fdrsikring pi
arbetsgivarens vdgnar och be-
kostnad. Under iret har 249 dylika
forsiikringar upptagits, varvid for-
hO jda forsikringspremier har
ilagts till indrir.ning till ett belopp
om sammanlagt 3799000 mark.

Om arbetsgivaren tecknarAPl for
sikring efter det att den lagstad-
gade tidsfristen har lopt ut, kan
PSC ilzigga arbetsgivaren forhold
fOrsikringspremie. Under iret
behandladesT 402 falla dAr arbets-

givaren tecknat fdrsakring efter
det att nimnda tidsfrist hade lopt
ut, varvid 558 arbetsgivare ilades
att b etala samman lag t 59 4 000
mark i fiirhojningar.

I samband med overvakningen av
foretagare utreddes den i FoPL
avsedda f6rsikringsskyldigh eten
fbr 4043 personer. Efter upp-
maning tecknade 7 471 fdretagare
brsdkring frivilligt. Pensions-
skyddscentralen tecknade for-
sikring fdr 349 fi5retagare.

Under iret ans6ke 2 689 personer
om befrielse frin forsikrings-
slryldigheten enligt F6PL Beslut
gavs i2 871 ansdkningaq varvid
befrielese beviljades i 2 787 fall.
Sammanlagt 745 fdretagare be-
viljades pi ansdkan iterintr2de i
pensi onsforsikringen.

Konventionerna om
social trygghet
Finland har ingitt konventioner
om social tryglhet med de nordis-
ka landerna, med Forbundsre-
publiken Tyskland, med Fdrenade
Konungariket Storbritannien och
Nordirland samt med Schweiz.
Konventionema med Spanien och
Osterrike samt Kanada och
Quebec ir undertecknade crh
trdder i kraft efter ratificering av
parlamenten i respektive konven-
tionsland. Avsikten med social
trygghetskonvent i oner na dr, att
fdrsikrade som flytar till eller till
ftilligt vistas i ett annat konven-
tionsland hela tiden omfattas av
antingen in- eller utflyttnings
landets socialskydd utan aft anda
vara dubbelt fors?ikrad. Genom
konventionerna sdkerstil ls iven
det egna landets medborgare ritt
till pension som de intjinat i ett
annat konvent i on slan d.

Pe n si onsskyddsce ntral en har
redan i femton irs tid haft hand
om konventionsirenden. Fram till
ir 1981, di konventionen med
Forbundsrepubl i ken Tyskland
tr2idde ikraft, hade man ndsran

enbart att 96ru med nordiska
pensions2renden. I och med att
f6retagen bdrjat operera allt mer
internationellt, har ocksi fin-
ldndarnai allt stdrre ursftackning
bdrjat arbeta utanf6r Norden.
Vidare har andelen utlZnningar i
Finland 6kat,liksom 2ven iterflytt
ningen. Allt detta iterverkar pi
Pensionsslqyddscentralens verk
samhet. I samband med att kon-
ventionen mellan Finland och
Schweiz ffadde i kraft anordnades
det pi fem olika orter i Schweiz
informationsmoten, diir ocksi
PSC medverkade. En delegation
frin Forbundsrepubl i ken Tyskland
besokte Finland f6r att diskurera
erfarenhete rna aY landernas
gemensamma konvention.

Under iret har 1 300 kunder an
tingen per brev eller vid person-
ligt besok hos Pensionsslrydds-
centralen informerats i frigor som
gillt finlindare i arbete utom-
lands, socialtrygghetskonvent io-
nerna samt fragor i anslutning till
pensionsslqyddet och fdrsikander
i olika lander. Antalet flSrfrig-
ningar har qiodubblats under
femton ir. Ar 1986 fick Pensions
slryddscentralen drygt 3 500 tele
fonsamtal som giillde utlandska
pensionsirenden.

Samarbetet med kontaktorganen
i konventionslanderna har varit
intensiw. Under iret inkom frin
dessa ldnders pensionsanstalter
forfrigningar samt begdran om ur-
redning i 4600 arenden. Ar 1986
utfardades 445 intygfor utsinda
arbetstagare. Detta inryg ger be-
frielse frin social f6rsdkringsav
gifter i sysselsdttningslandet och
ger samtidigt den utsanda arbets-
tagaren rin till finlandsk arbers-
pension under tillfallig utlands
kommendering.

Pi tglO talet inkom irligen endasr
ca tusen utlindska forfrigningaq
varav storsta delen frin nigot av
de nordiska linderna.
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VER KSA MH ET EN S OM ARB ETSPENS I ONSANSTATTERNAS
CENTRALORGAN

I egenskap av centralorgan for
arbetspensionsanstalterna ut-
reder Pensionsskyddscentralen
de delar i pensionerna som pen-
sionsanstalterna gemensamt skall
bekosta, upprltthiller central-
register over arbetsf0rhillanden,
foretagarperioder och pensions-
anordningar, inspektar pensions-
stiftelser och -kassor samt ger
pensionsanstalterna anvisningar
och rekommendationer om lagar-
nas tillempning.

Pensionernas
ansvarsfordelning
ir 1985
Pensionsskyddscentralen utreder
irligen pensionsanstalternas an-
srarsandelar f6r de under f6re-
giende kalenderir utbetalade
pensionerna. Vid denna ansvars-
fordelning faststills fbr varie
pensionsanstalt dess andel i de
pensionsutgift er som bekostas
gemensamt. APL och KAPL pen-
sionsanstalterna svarar gemen -

samt for bl.a. de kostnader som
beror pi att pensionsskyddet har
bundits vid index. Fdr de kost
nader som hanfdr sig till FoPL-
pensionern a svarar FOPL- pen
sionsanstalterna gemensamt.
Arbetspensionen utbetalas i sin
helhet av en enda pensionsanstalt
2ven i de fall, di pensionen
baserar sig pi flera arbetsforhil
landen som har forsikrats hos
olika pensionsanstalter. I sam-
band med ansvarsfordeln ingen
formedlas till den betalande pen-
sionsanstalten de belopp, som de
olika pensionsanstalterna skall
svara fdr.

er tg8: utbetalades i APL- och
KAPl-pensioner &lmm anlagt 9 060
miljoner mark, varuv 77,7 procent
eller 7 041 milioner mark bekos-
tades av pensionsanstalterna
gemensamt. Denna post fordela-
de sig mellan de olika pensions-
slagen si,att 52 procent utbetala-
des i ilderspensioner, 18 procent
i invalidpensioner, 13 procent i
arbetsloshetspensioner, 13 pro
cent i familjepensioner och 4
procent i tillaggspensioner.

Sammanlagt 56 pensionsanstalter
hade i sidana pensioner som
bekostas gemensamt utbetalat
mindre in deras anwarsandelar
hade f6rutsatt. Skillnad en, 897
miljoner mark, indrevs hos dessa
pensionsanstalter och betalades
ut till de 49 pensionsanstalter,
som i pensioner hade utbetalat
mera 2n deras ansvarsandelar
forutsatte.

I samband med ansvarsfdrdel
ningen betalades till pensionsan-
stalterna dven deras andelar i den
av Centralkassan for arbetsloshets-
kassorna erlagda f6rsikringspre
mie, som utgor uckning f6r de
utgifter som orsakas av att arbets-
lOshetsperioder beaktas i pen
sionerna. Forsdkringspremien ir
7985 var 312 milioner mark f6r-
rdntad fram till utbetalningsdagen
1.6.1986.

I F6Pl-pensioner utbetalade pen-
sionsanstalterna ir 1985 samman
lagt936 miljoner mark. Staten del-
tog med 334 milioner mark i kost-
naderna f6r FdPL pensionerna.
Denna andel rdknades pensions-
anstalterna tillgodo i samband
med att Pens i onsskyddscentralen
utredde ansvarsf6rdeln ingen for
FOPL pensionerna.

APL- OCH KAPL-PENSIONER SOM
An rgar BEKosTADES GEMENSAMT

(7o41 MIIJ. MK)

I LF6Pl-pensioner utbetalades
1 155 miljoner mark kr 7985.
Staten deltog med950,4 miljoner
mark i kostnaderna for LFOPL-
pensionerna.

F6r bekostandet av fdrtidspen-
sionerna fdr fronweteraner ffir
pensionsanstaltema erseft n ing av
staten genom Pensionsslrydds-
centralens formedling. fu 1985
uppgick denna post till 192
miljoner mark.

Under ir 7986 erlades ansvarsfi5r-
delningsf6rskotten for samma irs
pensioner. Samtidigt formedlade
Pensionsslryddscentralen till
pensionsanstalterna 307,7 mil -
joner mark i statsandelsforskott
for FoPL pensionerna samt 205
milfoner mark i statligt ersatt-
n i ngsfdrskott for fronweteraner-
nas fonidspensioner.

l\\.\l.ll)l'>l:\S. lli() nrili rnk { lS" )
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Tillempningsanvisningar
Till pensionsanstalterna sdndes
under iret 58 cirkular. Av central
berydelse var de cirkuldr som gill-
de motiveringen av invalidpen-
sionsbeslut, anvisning fdr till2im-
pandet av lagen om pension for
vissa konstnirer och redakdrer i
arbetsforhillande samt urakning
av pension enligt denna lag, del-
tidspensionen, beviljande av
pension pi samma grunder som
tidigare, rettelse av felaktigt for-
sdkrande, Folkpensionsanstaltens
regressraft i arbetspensionerna
samt verstalligheten av 6verens-
kommelsen om social trygghet
mellan Finland och Schweiz.

Pensionsskyddscentralen har iven
informerat pensionsanstalterna
om pre judicerande avg6randen
av besvirsinstanserna samt till
anstalterna dversint ett flerul pi
dessa avgdranden baserade ut-
redningar i tillimpningsfrigor.

Konsultativa
kommissionen fdr
invaliditetsflrenden
Ndr arbetspensionssystemet in-
fordes ansigs det nodvdndigt att
for skapandet av en enhetlig av-
gdrandepraxis inrafta ett organ,
diir foretridare for pensionsanstal-
terna tillsammans kan d.yfta
problem i anslutning till invalid
pensionsdrendena. Ar 1963 grun-
dade Pensionsslryddscentralens
sryrelse ett permanent samarbets-
organ for andamilet, namligen
Konsultativa kommissionen for
invaliditetsirenden. Kommis-
sionens sammansittning har ut
vidgats under irenas lopp: ir 7975
kom arbetsmarknadsorganisa-
tionerna med i kommissionen

och samtidigt utdkades den
medicinska sakkunskapen. Sedan
ir 1983 ir ocksi arbetskaftsminis'
teriet f6retrdn i kommissionen.
Till kommissionen hdr i detta nu
ordf6rande, viceordforande samt
siutton medlemmar.

Framfor allt de nya pensionsfor-
merna ledde ir 7986 till, att ett
okat antal rekommendationer
begirdes av kommissionen ;

under iret gavs sammanlagt 82
rekommendationer. Omkring
halften av fallen gillde den for-
sdkrades rin till individuell fdr-
tidspension.

Inspektionenvid
pensionskassor
och -stiftelser
Nir statsridethr 7962 6verf6rde
registreringen och dvervakningen
av pensionskassor och -stiftelser
som utovar APl-verksamhet frin
socialministeriet till Pensions-
skyddscentralen, var pensionsstif
telserna sexton och pensionskas
sorna tre till antalet. Pensions-
sti ft elsernas verksamhet omfatta-
de vid den har dden 20 000 f6rsik-
rade och kassornas 19 000. Antalet
pensionsstiftelser var som storst
ir 7964,di dessa uppgick till 161.

Stiftelserna omfattade de 122000
fdrsiikrade. Antalet pensionskas-
sor har uppgitt till hogst tretton.

Vid utgingenav ir 1986 verkade
B1 APL-pensionsstiftelser, som
omfattade inalles 170 000 arbets-
tagare. Samtidigt verkade 12

pensionskassor som bedriver i
APL eller APL och FoPL avsedd
verksamhet; dessa kassor omfat
tade 75 000 arbetstagare och fore-
tzgare.

Frin och med inglngenav ir 7986
har Pensionsskyddscentralen ti I l-
synen over Pensionskassan fdr
ut6vande konstndrer, som ju
handhar verkstiilligheten av lagen
om pension f6r vissa konsmarer
och redakorer i arbetsforhil-
lande. Under hrethar ovenak
ningsfunkionen utvidgats att om-
fafta aven pensionskassornas
F6Pl-verksamhet.

Md inspektionen av pensionsstif-
telserna och -kassorna koncentre-
rade man sig tidigare ndstan en-
ban pi att granska rikigheten i

pensionsbeslut. I och med att stif
telsernas och kassornas egen
sakkunskap har 6kat, fdrekommer
det allt mer sillan fel av prin
cipiell natur i pensionsbeloppen
och bevillningsgrunderna. Ins-
pekionsfunktionen har ddrmed
sminingom omstrukturerats. I
dagens ld,ge dgnar sig inspek
tionen frimst it utredning av
frigor i anslutning till lagind
ringar samt at granskning av dels
de medel som Lltgor tackning ft)r
pensionsansvaret och dels de
pensionsdelar som fonderats.
Dessutom granskar inspektionen
motiveringar till avslagsbesl r.rt.
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Pensionsskyddscentralens kredit-
f0rsf,kring kan fOretagen anvf,nda
som sflkerhet fOr sina lln hos
arbetspensionsanstalterna. Dess-
utom anvends kreditforsilkringen
till att trygga pensionsstiftelser-
nas och -kassornas totala pen-
sionsanwar.

I slutet av fu 1985 tillsatte Pen-
sionsskyddscentralens styrelse en
arbetsgrupp med uppgift att ut-
veckla kreditforsikringsverksam-
heten. fubetsgruppen har limnat
ett forslag om uwecklande av bl.a.
marknadsf0ringen och tariffen.
Man besldt att korrigera tariffen i
wi etapper si, att premieprocen-
ten rdknat frin 7.7.7986 skulle
stiga med hogst 16 % avbeloppen
enligt gamlatariffen. En nyarbets-
grupp bestiende av delvis utom-
stiende experter har direfter
undersdk tariffen. I detta sam-
manhang har PSC:s eget forsak-
ringsbestind varit foremil for en
grundlig analys. Meningen ir att
under ir 1987 ta i bruk en fomyad
tariff. Tariffen har senast fomyats
ir 7979 och 1984.

Kreditforsflkringens
eget anwar
Det hOgsta linebelopp som utan
motsakerhet kan kreditfdrsikras
per f6retag beror pi, hur stort
Pensionsskyddscentralens eget
ansvar dr och hur stor del av an
svaret som kan overfdras pi iter-
fdrsikrarna. I slutet aviret ind-
rades det iterf6rsikringsavtal,
som ingitts med de inhemska for
sZikringsbolag vilka fungerar som
iterf6rsikare. Den centrala ind-
ringen bestod i, att de uppgifter
som ges it iterforszikrarna betriif-
fande de ansvar som skall iterfor-

slkas komplenerades. I detta
sammanhang utokade minga iter-
fdrsikrare sina andelar samt PSC

sitt eget ansvar. I b6rjan av fu 1987
dr200 miljoner markdirmed det
hdgsta linebelopp som kan kre-
ditf6rsikras per kund utan att
motsdkerheter overlits,

Forsiikringsbestindet
Md irets slut ansvarade kreditfor-
sikringen for 18,2 miljarder mark.
Forsikringsbestindet 6kade frin
f6regiende ir med 2,2 miliarder
mark eller med 13,8 procent. Den
del av kreditfdrsZikringsbestindet,
fdrvilken Ackning inte finns i
form av siikerhet som overlitits till
PSC, var 7,0 miljarder markvid
utgingen av ir 1986. Beloppet
6kade fran foregaende ir med 10,8
procent. Under redovisningsiret
inkom 605 nya kreditfdrsikings-
ansdkningar; iret innan var mot-
*arande antal893.

Hul,r:ddelen av forsikingsbestin-
det utgor sikerhet fiSr de lin pen-
sionsanstalterna beviljat samt f6r
pensionsanstaltemas ansvarsbrist.
Beloppet av dessa kreditfOrsak-
ringar var 1),4 miljarder mark.
Pensionsstiftelsernas och -kassor-
nas realegendom utgiorde siker-
het for 4,8 miljarder mark. Av
kre d i t f6rsii kri ngsb estin det har
7523 milioner mark iterfiSrsikats
i inhemska skadefi5rsikingsbolag.
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Kreditfdrsikringens premieintiikt
var 57,2 miljoner mark. Den pi
premieinliikten och kreditforsik-
ringsanwaret beriiknade genom-
snittliga kreditforsiikringspre-
mien ir 0,3 procent av kreditfor-
sdkringsanwaret.

Antalet forsdkingar 6kade frin
forra iret med 187 och varvid
irets slut 8252.

Ersdttningar
Under iret intriffade 77 skadefall.
,{,ret innan var antalet 93. I ersiitt-
ningar utbetalades 30,9 miljoner
mark. En del hirav kan indrivas ur
sikerheter och av lintagare. Be-
loppet ersaftningar ir ett av de
hdgsta som utbelats under den tid
keditfiSrsikringsverksamheten
har plryhtt. Antalet skadefall i
proportion till antalet kunde har
under de senaste tio iren varierat
mellan 0,5 o/" och2,2 o/o. Under
redovisningsiret var denna
siffra 7,8 "/".

Placeringar
Pensionsskyddscentralens place-
ringsverksamh et hirror nirmast
frin keditfdrxikingsrorelsen.
Placeringstillgingama var 331.,2
miljoner markvid utgingen avir
1986. Placeringstillglngama for-
delar sig pi lin (267,0 miljoner
mark), pi aktier (4,9 milioner
mark) samt pi owiga tillgangar
(inalles 59,3 miljoner mark). De
owiga placeringstillgingama be-
stod av masskuldebrevslin, fdre-
tagscertifikat samt statens skuld-
forbindelselin.

Direktionen fOr kredit-
f0 rsiikringsverksamhete n
Direktionen fi5r kreditforslkrings-
verl.rsamheten har bl.a. till uppgift
att i specialfall besluta om kredir
forsiikringspremiens storlek samt
om virdet av till PSC overliten
siikerhet. Under iret behandlade
direkionen 57 sAdzna specialtarif-
feringsdrenden. Diirtill behandla-
de direktionen 119 linelrenden.
Direktionen for laeditfdrsikring-
en harverkat sedan ir 1952.

UTVECKLTNGEN r KBEDTTF6RSI{XmNCSVERKSAMHETEN
Anrrv D82-r986

AI 1982 1983 1984 1985 1986

Fdrsiikringspremier
Int2ker av placerings-
verksamheten
Ersattningar
Okn i ng i ersattn i ngsansvaret
Fdrvaltnings- crh
driftskostnader
Ansvarsgdld vid irets slut

42,0 43,5 45,5 49,3 57,2

26,9
6,5

45,9

6,6
281,7

37,4
77,6
39,6

6,9
322,7

14
352,7

/\
353,7

42,0
30,9
47,6

7,9
396,8

38,9 39,5
34,0 72,5
29,7 -0,3

Antalet skadefall 42 52 83 92 77
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UTVECK LANDET AV ARBETSPENSIONSSKYDDET

Flexibel pensionering
infOrs
Frin b6rjan av ir 1986 inf6rdes
individuell fortidspension och
fortida ilderspension. Under irets
lopp forbereddes dessutom del-
tidspensioneringen. Dessa nya
pensionsformer, som ibland har
kallats den tredje generationens
pensioner, har krli'ut en stor arbets-
insats av Pensionsskyddscentralen
inte bara vad giller verkstzillig-
hetsfrigoma, utan dven betrdffan-
de uppfiSljning och statistiKoring.
For informeringen om de nya
pensionsfotrnema har exempel-
berikningar angiende pensions-
nivin behovts.

Nya planer
Pensionsskyddscentralen har
under iret bistitt statliga kommit-
teel kommissioner och arbets-
gruppergenom att stiilla sekete-
rare och annan sakkunighjilp till
f6rfogande. Av dessa grupper kan
hir nimnas familjepensionskom.
mitt6n, pensionsilderkommitt6n
for den offentliga fonaltningen,
kommissionen for tilliimpnings-
grinsfrigor betriiffande vissa so-
cial forsikringslagar, arbetsgrup-
pen for utredande av socialsl<yd-
det for den som skoter sitt barn
hemma, arbetsgruppen for ut-
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Pensionsskyddscentrden deltar i
utvecklandet av arbetspensions-
skyddet dels inom ramen fdr
olika samarbetsorgan och dels
genom att ge utHtanden och gora
framstiillningar. Dflrtill f0r Pen-
sionsskyddscentralen statistik,
f0retar unders0kningar och ut-
redningar Over arbetstagarnas
och f0retagarnas pensionsskydd
samt sarrunanstiller uppgifter om
pensionsskyddet i andra Ulnder.

redande av Overstora pensioner,
arbetsgruppen for utrikningssys-
temet for statens pensioner samt
arbetsgruppen for arbetspensio-
nernas statsandelar.

I nom Pensionsskyddscentralen
har en arbetsgrupp utrett m6jlig-
heterna att utstricka den pi
pro'vning baserade justeringen av
pensionsldnen att gilla inte en
bart det sista arbetsforhillandet,
utan aven arbetsfiSrhillanden som
tidigare avslutats.

Pensionsskyddscentralen lamna-
de till social- och hilsovirdminis-
teriet en framstillning om indring
av 1$ lagen om pension fi5r arbets-
tagare. Meningen ir att arbetsfdr-
hillanden som pigir kortade tid
in en minad skall omfattas av
pensionsskyddet, fi)rutsatt att
arbetstagaren iir anstiilld hos en
och samma arbetsgivare under
minst tre pi varanda fuliande
kalenderminader.

Finansieringen av
pensionsskyddet
Pensionsskyddet kan uwecklas pi
ling sikt endast under f6rutsaft-
ning att pensionsutgifts och fi-
nansieringsberiikningama srecker
sig tillrickligt lingt ftamir i tiden.
De f6rsta beriikningama angiende

arbetspensionerna efter ir 2 000
gjordes i Pensionsslryddscentralen
under iren 1978 - 1979 f6r den
s.k. STM-arbetsgruppen inom
social- och hilsovirdsministeriet.

Basuppgifterna for dessa berik-
ningar har i likhet med de till-
limpade metoderna uwecklats
kontinuerligt. I slutet av ir 7986
hade man i PSC f?irdigstillt en be-
rAkning angiende arbetspensions-
utgifterna fram till ir 2040. Denna
beriikning var ett led i en langtids
utredning som initierats av social-
och halsovirdsministeriet. An-
tagandebasen for berAkningen
gjordes av ministeriet, Folkpen-
sionsanstalten och Pensions-
slryddscentralen tillsammans.

Under de gingna 25 iren har an-
talet arbetspensionstagare 6kat till
900 000. Efter yterli gare 25 ir
bdrjar de stora ildersklassema ni
pensionsflldern. Enligt de ber2ik-
ningar som gjorts kommer arbets-
pensionstagarna di att r,ara om-
kring 1,l miljoner till antalet.

Utlitanden
I ett utlitande som Pensions-
skyddscentralen givit angiende
den s. k. grundutkomstarbetsgrup-
pens promemoria forheller sig
PSC awisande till ett utbyggande
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av socialunderstdden pi bekost-
nad av socialf6rsikringen. Med-
borgamas utkomst grundar sig
ocksi i framtiden i huvudsak pl
arbetet. En adekvat socialf6rsik-
ring utgdr kvalitativt sett ett trygga-
re utkomstskyddssystem in social-
understddet. Om man fringir
behovspror,,ningen kan detta till
f6ljd av en 6kad skattebdrda och
en odndamilsenlig fordelning av
forminerna aven ha negativ in-
verkan pi den allm2nna attityden
till socialskyddet.

I sitt utlitande till betdnkandet
angiende socialskyddet for den
som skdter sitt barn hemma kons
taterade Pensionsskyddscent-
ralen, att anordnandet av ilders-
pensionsskydd inte tillhdr de
centrala frigornavad giller denna
befolkningsgrupps socialskydd.
De ekonomiska resurserna borde
enligt PSC i forsta hand anv2ndas
tillatt si effekir,t som mOfligt fdr-
bittra familjernas situation medan
barnomsorgen 2r aktuell.

Forskning giillande
arbe tspensionsskyddet
De projekt som ir 1982 hade fast
slagits i Pensionsskyddscentralens
forskn i ngsprogram har avancerat
sa ldngt. att uppgorande av ett
n\tt program blivit aktuellt.

In forandet ar' fl exibel pensions-
alder har redan medfort behov av
arli ke l.ser frin 7982irs forsknings-
program. Preliminira planer pi
undersdkningar med anledning
av de fortida pensionerna f6re-
ligger iid sidan om den statistiska
uppfOljningen.

Fam i I jepensi onsundersdkni ngen
dr fortfarande ett centralt forsk-
ningsprojekt. Utgiende frin fore-
liggande resultat gjordes viren
1986 en utredning 6ver hur den
ena makens dod inverkar pi den
efterlevande familjens ekonomis-
ka situation. Utredningen 6ver-
limnades tillden sittande familie
pensionskommittdn. Projektet
fortsatter.
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Pi viren publicerades en under-
sdkning om arbetsloshets- och
invalidpensionstagarnas d6dlig
het. Undersokningen tir en pi
statistiker baserad utredning over
forhillandet mellan dodligheten
och pensioneringens begynnelse-
ir under perioden 1970 - 79U.

Unders6kningen on invalidpen-
sionstagamas beskattning och till
dessa gi'una inkomstoverf,Sringar
blev fardig. Som materialanvdn-
des de interviu- och registerupp-
gifter som insamlats i samband
med projeket "De arbetsofdr-
mdgna pi1970-talet".

i,r lqSS inleddes en omfattande
undersdkning om hur allmin-
heten tilliignar sig pensionsinfor-
mation i broschyrform samt om
de fakorer som inverkar harpi. t
slutet av ir 7985 publicerades
projekets huludrapport' Viesti,
viline ja vaikutus" (Budskap,
redskap, vetskap). Samma mate-
rial har iven utnlttiats i en del
fortsatta undersokningar, som
kommer att publiceras under
ir 7987.

Beredandet av konventioner om
social trygghet foruBetter konti-
nuerlig tillgang pi uppgifter om
olika utl2indska pensionssystem.
En enligt situationen i b6rjan av
hr 7987 uppdaterad allmdn pre-
sentation av de utlandska pen-
sionssystemen har utarbetats och
kommeratt utges i bokform.

Statistik
och Oversikter
Forsta delen av arbetspensions-
systemets statistiska irsbok for ir
1985 utkom i maj. Publikationen
innehiller uppgifter om pen-
sioner enligt APL, KAP[., FoPL och
LF6PL. Dessutom har en kortfattad
pensionsstatistik publicerats kvar-
tals-och minadsvis.

Andra delen av den statistiska ars-
boken utkom i december. Del II
innehiller uppgifter om personer
i arbetsforhillande eller verk-

samma som foretagare inom den
privala sekorn samt uppgifter om
finansieringen av den privata sek-
torns arbetspensionssystem, om
kreditforsikringen samt om det
tota.la pensionsslryddet for arbets-
pensionstagarna inom siviil den
privah som den offentliga
sektorn.

Uwegklingen avde nya flexibla
pensionsformerna har man fdljt
med genom att varje mlnad kora
registerstatistik. Uppfoljningen
har gillt framfor allt ansdkningar-
na om individuell fdrtidspension,
avgorandena betriiffande fo rhands-
besluten, de piborjade indivi-
duella fortidspensionerna, de fi5r-
tida ilderspensionerna samt ov-
riga pensioner it personer i ildem
55 - 64 i relation till motsvarande
befolkningsandelar. Vidare har
man undersokt hur stor andel av
dem som ansdkt om fiirhandsbe-
slut betriffande individuell fi5r-
tidspension i praktiken slutligen
har gatt i pension.

Vid sidan om registeruppgiftema
har man iven direkt av pensions-
anstaltema samlat urvalsuppgifter
rorande de personer som har an-
sdkt om flexibel pension. Av upp-
gifterna har sedan k6rts statistik
6ver sokandenas yrkesstruktur,
regionala ftrrdelning, civilstind
samt tidigare arbetsloshet och
sj ukdagpenningperioder.

Pensionsskyddscentralens och
Folkpensionsanstaltens gemen-
samma statistikpubl ikation 6ver
pensionstagarna i Finland utkom
i augusti pi finska och i septem-
ber pi svenska.

Centrala sifferuppgifter och kort-
siktsprognoser inom pensionssys-
temen samt uppgifter om projek
for uwecklandet av pensionsskyd-
det har utgivits i oversiktsform.



UTBILDNING OCH INFORMATION

I Pensionsskyddscentralens upp-
gifter inglr att utarbeta och
sprida enhetligt informations-
material om arbetspensionslag-
stiftningen och om fOrverkligan-
det avpensionsskyddet. I infor-
mations- och utbildningwerk-
samheten ingir ocksi att upp-
rltthilla sakkunskapen hos per-
sonalen inom den sociala sek-
torn, handh all:arna av pensions-
kassorna och -stiftelserna, pen-
sionsridgivarna vid bankerna
samt andra som pi arbetets viig-
nar sysslar med pensionsiirenden.

Kurser och
utbildningsdagar
I den med tanke pi arbetspen-
sionssystemets interna behov
planerade utbildningen har an-
talet deltagare stadigt okat. I ut-
bildningen har iven personer ftin
andra sektorer inom socialslcyd-
det deltagit.

Den flexibla pensionsildern har
sialvfallet spelat en central roll
dven inom utbildningen. Deltids-
pensioneringen behandlades i
flera repriser efter det att tillimp-
ningsanvisningama blivit klara.
Teman for utbildningen var urak-

Under hdsten anangerades en ny
typ av fortbildningsdagar avsedda
narmast f6r f6rmiinnen i kassorna
och stiftelsema. De olika imnena
- bl.a. socialtrygghetskonventio-
nema samt motiveringarna till
pensionsbeslut - behandlades
inom ramen fiOr gemensamma
diskussioner, Denna nya utbild-
ningsform, som ansigs "ldttare"
in en traditionell fdreliisnings-
serie, fick ett positi!'t mottagande.

For arbetspensionsinformatorema
och filtutbildarna presenterades
vid utbildningsdagar i Imatra bl.a.

firska undersokningar om hur
kunskapen om pensionerna och
pensionsfdrvaltningen har nitt de
avsedda milgrupperna. I form av
grupparbete skisserade deltagarna
vidare upp f6rslag till informa
tionsprogram med anledning av
arbetspensionssystemets 25 :e
verksamhetsir.

Arbetspensionssystemets irliga
temadag, arbetspensionsdagen,
kannetecknades av olika aktuella
lagindringar. Dessutom behand-
lades dataseketessen samt man-
nisko- och samhillsbilden i ser-
vice- och informationssamhellet.

enligt vedertagna former.

I arbetspensionssystemets interna
kurser och utbildningsdagar del-
tog sammanlagt 1 500 personer.
Extem utbildning anordnades for
1 700 personer som handhar ar-
betspensionsridgir,ningen vid
penninginrdttningarna samt for
1 500 funtionirervid Folkpen-
sionsanstalten. Utbildningen har
dessutom omfattat funktionirer
vid postanstalterna samt social-
skotare, socialarbetare och ld.liare
vid sjukhus, mentalvirdsbyrier
och kommunernas socialbyrier. I
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denna utbildning deltog under
iret inemot 4 000 personer.

I samrid med penninginrittning-
arna anordnades under iret73
kurser. Folkpensionsanstalten er-
biods inalles 11 kurser och fore-
lisningsbesdk gjordes i 81 FPA
lokalbyrier. Md penninginraft -

ningarnas mOten for allmdnheten
h6lls fdredrag for sammanlagt
5 000 ihdrare. Dessa moten, som
var 203 till antalet, rikade sig
narmast till personer som stir
inf6r pensioneringen.

Penninginr2ttningarnas och Folk-
pensionsanstaltens stora andel
beror pi, att dessa allt sedan
mitten av 7960-talet respekive
mitten av 1970-talet har fungerat
som officiella mottagningsstdllen
for arbetspensionsansokn i ngar.

Information
Finansieringen av de framtida
pensionernavar ett tema som infor-
mationen vid sidan om pensions-
ildersfdgan ofta iterkom till under
iret. Med anledning av Pensions-
skyddscentralens 2 5 -irsjubi leum
distrubuerades till tidningspressen
material om uwecklingen under
det gingna kvartsseklet. fubets-
pensionssystemets iubileumsir
krivde likasi forberedelser av
informationsfu nktionen.

Forutom basbroschyrerna Arbets-
tagarens pension, FOretagarens
pension och l?;nn Din arbetspen-
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sion distribuerades stora upplagor
av den fornyade broschyren om
flexibel pensionering. I uppdaterad
version utgavs iven PSC:s anvis-
ningar for faststillande av fdrettga-
res arbetsinkomst samt guiden om
arbetsgivamas iligganden betriiffan-
d e arb etsp ensi onsfdrsikri n gen.
Sismamnda utgavs iven i engelsk
Oversattning fdr utl2ndska arbets-
givare som verkar i Finland. Den
broschyr som pi minga olika sprik
har publicerats om det finlzindska
arbetspensionssystemet utkom nu
iven i rysk dversaftning.

Tidskriften Tydelike utkom med
fem nummer och Arbetspension
med wi nummer. Tidningspressen
uppmdrksammade bl.a. de i tid-
skrift ema publicerade uppgifterna
om hur olika pensionsformer for-
delar sig regionvis samt pensions-
tagarna kommunvis. Tyoelike har
utkommit sedan ir 7955 och Arbets-
pension sedan 1966.

Pensionsskyddscentralen hade
egen avdelning pi m2ssorna i
Karleby, Imatra, Rovaniemi och
Tammerfors. I Rovaniemi gick det
bl.a. via lokal-TVut information
om Pensionsskyddscentralens
kundservice i samband med miis-
san. I Jhmmerfors uppmdrksam-
mades PSC i lokalradion och till
sammans med Folkpensionsanstal -

ten arrangerade man en traff, dar
pensionerade m2ssbesokare bj6ds
pi kombinerad information och
underhillning. Pi hdsten deltog

pSC i Aldringsveckan i Helsingfors.
Tillsammals med Arbetspensions-
anstalternas Forbund anordnades
lokala informationsmotet i Kuopio,
Jfryastryla och tahtis. I olika m2ssor
har Pensionsslryddscentralen ir-
ligen deltagit sedan 7974.

Omking tio grupper bestiende av
arbetsmarknadsorganisationer och
tidningsredakioner inbjdds under
iret f6r att diskutera olika pensions
frlgor. Studerande har enskilt och i
grupp vid studiebes6k hos PSC fitt
material fOr sina dr,ningsarbeten.

A. rq8e hade tio it forflutit sedan
Pensionsslryddscentralen flytade
till 6stra BOle. Med anledning hir-
av affangerade PSC tillsammans
med Tietokonepalvelu i b6rjan av
juni fdr sina granner ett informati\4
"garuiippo" utanf6r imbetshuset
vid Semaforbron.

Arbetspensionssystemets i ubileums
ir forbereddes bl.a. genom att PSC

i samrid med Arbetspensionsan-
stalternas Forbund redigerade en
diaserie att visas vid olika samman-
komster for allm2nheten. Tillsam
mans med LEL fubetspensionskas-
san producerades for sZndning i
TV 2 en informationsspot om s.k.
svarriobb.
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INTERNATIONELLT
SAMARBETE

ADMINISTRATION
OCH PERSONAL

Fdrhandl in garna om smialtrygg-
hetskonventioner utgiorde ett
centralt tema inom det interna-
tionella samarbetet.

Den internationella socialslrydds-
organisationens, ISSA:s, general-
ft)rsamling igde rum i Montreal.
Generalfdrsaml ingen, som arran-
geras vart tredle ir,har rhed rdtta
kallats "virldsutstillning for
socialskyddet" - hdr har experter
frhn alla varldens hdrn m6i I ighet
att utbyta erfarenheter. I Montreal
var delegater frin mer 2n hundra
linder nirvarande. M6tet visade
att minga linder kampar med
likartade problem vad giller den
sociala tryggheten. Det 2r inte
enbart i Finland man debatterar
milszittningen fdr den srx'iala
tryggheten, minskandet av arbets-
ldshetens negativa follder genom
pensionsitgirder och social-
skyddsavgifterna f6r unga arbets
tagare.

Det nordiska ATP-motet arrange-
rades i Danmark och socialfdr
sikringskursen i Sverige. Pen-
sionsskyddscentralen deltog iven
i arbetet inom den kommitte fdr
socialstatistik (NOSOSKO) som
underlyder Nordiska Ridet;
kommittdn publicerade en ut-
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redning over fonderna inom de
nordiska pensionssystemen.

Information om arbetspensions-
systemet och om utvecklingen be-
triffande den sociala tryggheten i
virt land har under iret f6rmedlats
till pensionsanstalter och organi-
sationer utomlands. Speciellt in-
forandet av flexibel pensionsilder
har vickt intresse. Bland Pensions-
skyddscentralens gister kan
nimnas en japansk ekonomidele-
gation, en nordisk fackf6renings-
delegation, en norsk pensions-
kommitte samt de norska och
svenska social forsiikingsansulter-
nas generaldirektdrer jimte nir-
maste kolleger.

Pensionsslryddscentralen deltog i
en av social och halsovirdsminis
teriet tillsatt delegation som be-
s6kte Grusien pi inbjudanav
statskommittdn for arbets- och
socialirenden inom Socialistiska
Ridsrepublikernas F6rbund. I an-
slutning till samarbetet mellan
Finland och Sovletunionen inom
halsovirden och den sociala sek-
torn anordnades i Grusien ett
seminarium om anvdndningen av
datateknik inom pensionsslrydds
fdrvaltningen.

Personalen
Personalnumerdren har under
de tna senaste iren varit i ston
sett ofdrandrad. Vid irets slut
hade PSC 393 anst2illdamot392
iret innan. Omsaftningen var 6,1
procent mot 5,4 procent aret
innan. Under iret dvergick 42 an-
stillda eller 10,5 procent av per-
sonalen till nya uppgifter inom
huset; forra iret var motsvarande
siffra7,7 procent.

Inom ramen fdr det interna pla-
nerings-, uppfolinings- och styr-
ningsprojektet har speciellt av-

seende fists vid flexibel anvind-
ning av personalen genom inter-
na flSrflyttningar. Hirigenom har
man stravat att fdrdela arbete Pi
en jimnare satt. For uwecklandet
av kontorsautomationen har en
sdrskild projektgrupp med upp
drag att l<ardagg4a kontorsrutiner-
na tillsatts. Milet ir att fdrbaftra
verksamheten och produktivi
teten, att skapa nya arbetsmeto-
der crh att uweckla den externa
servicen.

Framtidsperspektiven pi datatek-
niken utgjorde tema vid ett sam-
arbetsseminarium mellan foretrd-
dare for arbetsgivaren och arbets-
tagarna.
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PERSONALNUMERAR I SLUTET Av AnTT

nOnoTTNnG ENLIGT UTBILDNING I9s6

Personalutbildninge n
Under iret anordnades inemot 60
interna kurser. For nyanstdllda
arrangerades grundkurser om ar-
betspensionssystemet, pensions-
berdkning samt datateknik. Vid
sidan om standardkurserna fdr
uppritthillande av personalens
l,rkesskicklighet anordnades dess-

PekkaAbmauaara
NibKomi
Martti Lebtinen
Mauri Moren

utom utbildning i bl.a. situations-
anpassat ledarskap samt lagbered-
ningsarbete. Utbildningen i data-
teknik stod for nirmare en femte-
del av samtliga utbildningsdagar.
Totalantalet utbildningsdagar upp
gick till 2 100 eller i medeltal drygt
fem dagar per anst'dlld.

F6r hela personalen anordnades
en temadag under rubriken alko-
holproblem i arbetslivet. I urbild-
ningen f6r ledningen behandla-
des bl.a. uwecklandet av ledar-
egenskaper samt aktuella frigor i
anslutning till utvecklander av
datatekniken.

Hebingfors den 25 mars 1987

Jukka Rantala Jubani Kolebmainen

AlttiAurela
I"asse Laatunen
BruunoMattila
Jubani Salminen

Matti Uimonen
uer kstcilland e dire k tdr

Markku Hyuririnen
Ukko Laurila
Pekka Merenbeimo
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RESItT[{rRArxtNG FoR DEN oRDINARIE
VERKSAMHETEN

Intflkter av verksamheten

Kostnadsandelar frin
pensionsanstaltema
Gongorelse p.g.a.
forsummelser
Pensionsanordnings-
kostnader enl. 15 S APL

F0rrlaltningskostnader

[6ner och arvoden
Socialkostnader
Owig f6naltnings-
kostnader

1.1.-31..t2.19etr.

+ 82049977,35

+ t766644,75

- 149L807,21,
+ 8232481,4,89

78249227,66

3931231,,30

+ 3 588 203,'1.4

- 3732559.07

t0

- 31330523,74
- 8774706,54

- 38 t43997,39

+ 7 714485,20
+ 7987 506,6
- 551378F.12

Avskrivningar fOr
anItggningstillglngar

Owiga intflkter och kostnader

Hyresintiikter
Riinteintikter
Pensionsnimnden

Rlntekostnader

Rllkenskapsperiodens resultat
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RESULTNTRATxTNG rOn KREDrrrOnsArnrNGs-
VERKSAMHETEN

F0rslkringspremieintZkter

IGeditf0rluster pl
premiefordringar

Placeringwerksamhet

Intikter
Kostnader

F0rlndring i fOr-
siikringspremieanwaret

F0rsiikringsr0relsens intflkter

Ersflttningskostnader

utbetalda ersetmingar
Forindring i ersitt-
ningsansvaret

+ 41,955973,69
- 200278.99

1.1..-37.12.1986

+ 51.196509,-

- 77177,80

+ 41,755694,70

1,45068/^.-

+ 97424341.,90

30874432,88

41,5904L3.60 72464846.48

Fdrsikringsr0relsebidrag

Aterf0rsakrarnas andel i

Forsikingspremieinriikten
Forindringen i forsiikings-
premieansvaret +
Fordndringen i ersefi nings-
ansvaret +

+ 18959495,42

858551.t,75

1,319341,-

L\l934.- 7134336.75

Egen andel i f6rsflkrings-
r0relsebidrag

R0relsekostnader

Loner och arvoden
Socialkostnader
Owiga rorelsekostnader

Driftsbidrag

Avskrivningar fOr
anllggningstillglnger

R0relse0verskott/underskott

iindringar i reservingarna

Kreditf6rlustreservering

Direkta skatter

Rakenskapsperiodens resultat

+ 11,825758,67

4449336,83
12821,20,-
21,683\\_14 7 899789.97

+ 39253@,70

281800,-

+ 3643568,70

1794647,45

1.848927.25

0t
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BALANSRAKNING

AKTIVA 3t.12.r9str,

Finansieringstillgfl ngar

IQssa och banktill-
godohavanden
Av iterfd rsiilaingsrorelsen
foranledda fordringar

Fo rsiilai ngsprem i eanwaret
Ersiittingsans\xaret

Utjimningsandelar for
pensionskostnadema
Gottgdrelsefordringar
Thansitoriska fordringar

Forsiikringspremier
R';intor
Ovriga transitoriska
fordringar

Orniga finansierings-
tillglngar

39354831,82

42928M,-
429 28t.- 4722087,-

1M8,64
L363008L,17

3029350,50
9228429,73

1034626.07 1,329241.6,30

550000,-
71550464,93

Placeringstillgingar

Skul debrevsfordri ngar
Aktier
Owig placeringstillgangar

Anleggningstillglngar

Aktier och andelar
Fastigheter
Inventarier
Owiga anliggn ings til lgangar

266956130,83
4927905,30

593ulW.55
331228L45,68

1673674,60
36932572,-

5}Cf616,35
192900.-

43799762,95

46578373fi
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PASSIVA

Frlmmande kapital

Av iterf6rsiilningsrorelsen
f6ranledda skulder

Aterforsiikingsprem ier
Tiansitoriska skulder

Fors?ikringspremie-
forskott
Forskott fiOr
kostnadsandelar
6wiga transitoriska
skulder

Owig skulder

Kortfristiga lin
Lingfristiga lin
Utjiimningsandelar
fdr pensionskostnader
Owiga skulder

Forsiikringsteknisk
ansr,arsgild

Forsiikingspremie-
ansvaret
Ersattningsansvaret

Reserveringar

Kreditf6rlustreserveringar

Ansar
Overlitits intecknade
innehavarskuldebrev

JukkaRantala

PekkaAbmauaarA
NibKomi
Martti Lebtinen
MauriMoren

2 000000,-

Hekingfors den 25 marc 1987

JubaniKohbmainen

437134474,67

9443898.89

445578373,56

Markku Hlruririnen
Ukko Laurila
PekkaMqenbeimo

54283,_

934551.4,33

11281.1,62J0

21.77 030,-
8465717,33

75481.1.,33
4672562.38

25598255,-
371192469,55

31,.12.1996

363L569,05

2059196r.,03

1.502022],04

396790724.55

AlttiAurela
LassLaatunen
BruunoMattila
Jubani Salrninen

Matti Uimonen
uer k st tilland.e dire k t 6r
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REVISIONSBERATTELSE

Utsedda vid representantskapets
ordinarie hostmOte den 9. de-
cember 1985 attgranska Pensions-
skyddscentralens fdrvaltning och
rikenskaper for ir 1985 meddelar
vi efter slutfdrt uppdrag foljande.

Undertecknad Folke Tegengren,
av representantskapet utsedd till
overvakningsrevisoq har ombe-
s6rjt den fortlopande gransk-
ningen av rdkenskaperna i den
omfattning god revisionssed fdr-
utsafter. Dirvid har konstaterats
att boKoringen ir ford enligt god
bokforingssed, att penningmed-
len har skotts med omsorg och att
den interna kontrollen dr inda-
milsenligt ordnad. Linehandlin-

gam iir i ordning och placerings-
och anlaggningstillgingarnas
virdepapper i f6rvar.

Tillsammans harvi tagit del av
representantskapets, styrelsens
och direktionens for kreditfor-
sikingwerksamheten protokoll
samt granskat styrelsens verksam-
hetsberittelse och bokslutet. Dir-
till harvi erhillit de upplysningar
vi funnit erforderliga.

Bokslutet, som omfattar den
egentliga verksamhetens och
kreditfdrsikringsverksamhetens
resultatrakningar samt balansrik-
ningen, iir uppgjort enligt god
boKoringssed. Bida resultatrik-

ningarna utmynnar i noll-resultat
och balansriikningens slutsumma
ar 445.57 8.37 3,56 mark.

Styrelsens verksamhetsberdttelse
och bokslutet ger saklig och riktig
information om Pensionsskydds-
centralens verksamhet och
ekonomi.

Vid revisionen harvi kommit till
uppfattningen, att Pensions-
skyddscentralen under rdken-
skapsiret skotts omsorgsfu llt.

Pi basen avvir revision fdreslir
vi, att bokslutet fastslalls och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr
tu1985.

Hebingfors den 14 april 1987

Tarmo Hlrucirinen Rauno Kousa

Jaakko Heikkonen, CGR FolkeTegengren, CGR
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STN|ISTIKUPPGIFTER
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PENSIONSTAGARNAS ALDERSSTRUKTUR VID UTGANGEN AV AR 1986
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SIFFERTJPPGIFTER

PENSIONSANSTALTERNAS
VERKSAMHET 1986

APL KAPL F6PL LF6PL TO'XA.LT

1 103Pensionsanstalter
Fdrsiikade
Pensioner
Beviliade pensioner
Premieintikt*
Pensionsutgift
Ansr.arsgiild*
Genomsn. pension
Genomsn. bevilfad pension*
* enligt uppskattning

37.t2.,
3t.t2.,
37.r2.,

St

1000 st
1000 st
1000 st
mili. mk
milj. mk
milj. mk
mk/min
mk/min

101
| 740

400
)o

71 575
8814

57 440
t973
2770

1

260
732
rc

1 160
t 547
7 220

997
1270

13
t43
55
7

860
7 r41.

290
7762
1810

205
r99

79
265

t252
80

532
6t5

786
98

13 900
72754
65030
1398
1 680

31.72.,
31.72.,

ANTAL PENSIONER
3t.t2.,l0oo st

1982 1983 7984 7985 1986

,4Jderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner

"))77t
23

712
625

340
771
33

720
664

353
775
43

127
598

373
176
<)

134
735

395
136
53

M1
786

Familjepensioner
Totalt

ANonrNceR r ANTALET PENSIoNER
An rgee, rooo st

inr,alid-
och arbets"

l6shets
pensioner

ilders-
pensioner

familie
pensioner totalt

Pensioner 31.72.1985
Beviliade nya
Overgin i ilderspension
Avslutade
Pensioner 31.12.1986

228
46

-18
-7

249

373
27
18

-76
396

134
11

735
78

-4
147

-27
786

PENSIONSUTGIFT MILJ. MK

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner

7982 1983 1984 1985 1986

Famil jepensioner
Toult
Alla ouan angiuna siJJror omJattar ciL,en registrerat tillcil1,lqspcnsionssbdd.

3458
2259

248
969

6934

4045
2497

425
| 728
8 096

4671
2856

699
7298
9 464

5257
3221

976
r487

10935

6 050
3691
1 337
1676

r2754
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AxonINGAR I ARBETSPENSIONSLAGSTIFTNINGEN
7985

f'OROnONIwG angiende 2ndring av 5 $ f6rordningen om statens pensioner (193/28.2.1986).
Itndringen berodde pl att namnet pi en del skolor har 2ndrats. Forordningen triidde i kraft
15,3.7986.

tAG om zndring av 3 $ lagen om pension fiir lantbrukforetagare (210/14.3.1985).
IAG om 2ndring av 2 $ lagen om pension f6r foretagare (211/14.3.1986).

Genom lagindringarna utokades 3 $ LFoPL och 2 $ FoPL med nya 2 mom. lagandringama ppller
tecknande av forsiiking for f6retagare som avlidit. ForetagarpensionsforsAkring ffir inte tecknas efter
fi)retagarens dod, om inte LPA eller PSC av s2rskilda skil besluter annat.Iagama tr2dde i kraft
r.4.7986.

tAG om indring avlagen om pension for arbetstagare (2A3/8.4.1985).
tAG om indring av lagen om pension f6r arbetstagare i kornrariga arbetsforhillanden
(284/18.4.1986).
FORORDNING om upphiivande av 73 a $ fi)rordningen om pension for arbetstagare i korwariga
arbetsfdrhillanden (285 / 18.4.1985).
Genom lagindringarna utOkades APL och KAPL med stadganden om hur rattelse skall ske, n2r
pensionsskydd som anordnats enligt den ena lagen skall iindras till pensionsskydd enligt den andra
lagen.
Samtidigt slopades i KAPL stadgandet om LELArbetspensionskassans slyldighet att i vissa fall szinda
meddelande till statskontoret. I anslutning hiirtill upphiivdes 2ven 13 a $ KAPF.
Iagarna och fi)rordningen tridde i kraft 1.5.1986.

tAG om iindring av lagen om statens pensioner (333/9.5.1986).
Den stadftista lagandringen innebdr, att pensionsratten besdms skilt forvarje sirskild anslillnings-
period. Detta fdrfarande motsr,arar inom statsfi)naltningen i till2mpliga delar den s.k. fribrevs
tekniken inomAPL.

Genom lagandringen infdrdes even ett forfarande som motsvarar s.k. tekniskt arbrytande av ett
arbetsforhillande enlig APL.
tagen trAdde i kraft 1.1.1987.

IAG om 2ndring av 11 och 18 $$ lagen om pension for arbetsugare (459/73.6.1985).
IAG om 2ndring av 19 $ lagen om pension fdr lantbruksforetagare (450/13.5.1985).

tAG om 2ndring av 17 $ lagen om pension f6r foretagare (461/13.6.1986).
Enligt ?indringarna|APL utfirdar social- och hilsor.ardsministeriet sdrskilda bestdmmelser om
utrAkning av ilderspension i sidana fall, di en till en anordning med siinkt pensionsilder ansluten
pension eller en kvantitativ tilliiggspension b6rjar vid en annan tidpunkt in vid pensions.ildern.
Genom hinvisningsstadganden gdller motsvarande dndringar ixen LFoPL och FOPL.
lagarna tridde i kraft 17.1986, men tillimpas med verkan fran 1.1.1986.

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT om utrikning av arbetspension i vissa fall
(!00/t8.6.t986).
Ministeriets beslut ansluter sig till lagarna459-467/86. I beslutet ingir iven de forsakingsmatema-
tiska koefficienter som anrdnds di pensionens belopp omvandlas att motsvara begynnelsetid
punkten. Beslutet trddde i kraft 1.7.1986, men tillimpas med verkan fran 1.1.1986.

I-AG om indring av
IAG om 2ndring a',2

tAG om iindring av
tAG om indring av

(594/8.8.1986).
$95/88.1986).

19a om
28b$lagenom

tAG om iindring av 17 $ lagen om statens pensioner(600/8.8.1986).
Till FPL fogades bl.a. ett sudgande, enligt vilket FPA hos arbetspensionsanstalterna i vissa fall skall
fi indriva den del FPA utbetalat for mycket i folkpensionens tilliiggsdel. Regressr2tten g2ller arbets-
pension som bevillats retroaktir,t med anledning av besvir. Med anledning hirav intogs nodiga
stadganden i arbetspensionslagstiftningen. Stadgandena om drojsmilsforh6jning intogs 2ven i
folkpensionssystemet. Vidare gjordes vissa tekniska indringar i folkpensions- och arbetspensions-
lagstiftningen.
lagarnatr.idde i kaft 1.11.1986.

iAG om iindring av lagen om pension f6r arbetstagare (603/8.8.1986).
tAG om indring av lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden
(604/8.8.t986),
IAG om iindring av lagen om pension for lantbruksforetagare (605/8.8.1986).
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tAG om iindring av lagen om pension for foretagare (606/8.8.1985).
IAG om 2ndring av 27 $ sjuKorsiikringslagen (607 /8.8.1985).
lAG om 2ndring av 16 $ lagen om utkomstskydd f6r arbetsldsa (608/8.8.1986).
fubetspensionslagama ut6kades med en nypensionsform, deltidspension, som moiliggor en
etappvis skeende pensionering frin arbetet. Deltidspensionen eryitter en del av inkomstminsk-
ningen. Deltidspensionen 2r avsedd for personer som har Mlt 50 ir och som dvergir frin heltids-
arbete till deltidsarbete.
lagarnatridde i kraft 1.1.1987.

FORORDNING angiende indring av forordningen om ar.triidelsepension (628/22.8.1985).
I forordningen om ar,tridelsepension infordes de indringar som den frin 1.8.1986 gZillande Znd-
ringen i lagen om afiradelsepension (565/86) forutsafter. I fdrordningen definieras bl.a. vad som
avses med anvAndning av ekonomibyggnader och iker till annat an lantbrukprodukion.
Forordningen triidde i kraft 1.9.1986.

LAG om godkinnande avvissa bestdmmelser i dverenskommelsen med Schweiz om social trygghet
(670/30.5.1986).
Ilgen triidde i kraft vid en tidpunk, varom stadgas genom fdrordning.
FORORDNING om bringande i kaft avoverenskommelsen med Schweiz om social trygghet och
om ikrafttriidandet av lagen om godkinnande avvissa best?immelser &iri (571/19.9.1986).
Ovan nimnda lag samt denna fdrordning tridde i kraft 1.10.1986.

Social- och h2lsovirdsministeriets BESLUT om fastsEllande av i 10 S 1 mom. lagen om pension f6r
arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhillanden avsedd premieprocent(705/25.9.1986). Den i 10 $ 1

mom. KAPL avsedda premieprocenten 2r 14 procent av loner som utbetalas efter ir 1986 samt 8,1
procent for arbetstagare som 2r yngre in24 ir.
Beslutet tridde i kraft 1.1.1987.

IAG om iindring av lagen om srarens pensioner (757/24.10.1986).
Till f6lid avden genomgripande reformeringen av lagstiftningen gillande tianstemennen upphivs
bl.a. den s.k. tfanstemannalagen. For den skull uteliimnas ur SIPLde stadganden som anknyer till
tjinstemannalagen.
tagen trider i kraft 1.1.1988.

Social- och hilsovirdsministeriets BESTUT om det ldneinde>rtal, varom stadgas i 9 $ fiSrordningen
om pension for arbetstag ar e (7 88 / 30.10.1985 ).
Enligt beslutet ar det i 9 $ APF avsedda loneindextalet 1225 ir 7987. | fr6ga om arbetspensionema
innebar detta en f6rh6ining pi5,75 procent.

FORORDNING om iindring av 8 $ forordningen om pension for arbersragare (A59/2A.11.1986).
Till APF fogades stadganden angiende bildande av fribrev di en arbetstagare gar i deltidspension.
Forordningen triidde i l<raft 7.7.7987.

Social- och halsovirdsministeriets BESIUT om fastsuillande av i 10 $ lagen om pension for lant-
bruksforetagare avsedd basprocent och i 9 $ lagen om pension fdr foretagare avsedd premieprocent
(864/25.11.1986).Denil0Slmom.LFoPLavseddabasprocentenochdenig$lmoh.noel
avsedda premieprocenten ar 73 ir 7987.

tAG om iindring av 8 och 10 $$ lagen om statens pensioner (964/19.12.1986).
SIPL?indrades si, att en person som overgitt frin statens pensionssystem till det kommunala
pensionssystemet eller annat offentligt pensionssystem kan fi ilderspension enligt statens pensions-
system frin samma tidpunkt som han har beviljats ilderspension enligt det kommunala pensions-
systemet eller annat offentligt pensionssystem. Pensionen fdr anstiillningen i statstian$ omfattar s.k.
tilliggspensionsskydd, forutsan attvederb6rande harbeviliats ilders-, invalid- eller arbetslOshets-
pension med tilliggspensionsskydd enligt nagot avde ovan avsedda andra offentliga pensions-
systemen.
Iqgen tridde i lffaft 1.1.1987.

IAG om Ztndring av lagen om sjdmanspensioner (1038/31.12.1986).
Sidmanspensionslagen iindrades si, an individuell fdrtidspension och fortida ilderdomspension
kan bevilias ocksi enligt SjPL Samtidi$ andrades aven stadgandena om sjomannens pensionsilder
si, att de snedwidningar som beror pi att pensionseldem faststills schematiskt rittades till. Sam-
tidigt utformades pensionsstadgandena si, att dessa b?ittre iin f6rut motsvarar stadgandena i de
owiga arbetspensionslagama inom den privata sektom.
Iagen tridde i kraft 1.1.1987.
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MI LSTOLPAR I ARBETSPENSIONSSYSTEMETS
HISTORIA

196t

1952

1953

8.7. gavs APL. Frin den dagen bOrjar arbetsforhillanderegistret l6pa. Pi basen av registret
beriiknas det i arbetsfi5rhillanden intjinade lagstadgade pensionsskyddet. Fore APL fanns det
frivilliga arbetspensionsf6rsiikringar.

15.9. tillsatte social- och hilsovirdsministeriet PSC:s representantskap samt f6rordnade ord-
fiSrande crch viceordforande ftrr sqnelsen. 3.10. valde representantskapet ledamoter till PSC:s
styrelse.

5.10. grundades Pensionsslryddscentralen, PSC:s sryrelse holl sitt f6rsta mote. Till PSC:s forsu
verkstiillande direkor utsags fi losofie magister ThunoJylha.

).2. gavs KAPL. For skotseln av pensionsskyddet i korwariga arbetsfiSrhillanden grundades
Jord , Skogs-, Byggnads- och Hamnkassorna. I dessas samt i PSC:s styrelse fick arbetsmark-
nadsparterna likviirdig representation. Bland pensionsanstaltema ir pensionskassornas fi)r-
valtning organiserad enligt paritetsprincipen; i pensionsstiftelsemas sqrrelser ir arbetstagarna
fOretradda och i pensionsf6rsiikringsbolagen har samma praxis inf6rts.

Pensionsskyddscentralen flytade frin Nylandsgaun 20 till Kalevagatan6 och dess organisa-
tion faststZllldes. PSC hade fyra avdelningar, ndmligen juridiska, keditforsdkings , forsak
ringstekniska och allminna avdelningen samt rvi byrier, informations- och forskningsbyrAn.

I anslutning till PSC grundades Konsultativa kommissionen f6r invaliditetsdrenden. Kommis-
sionen ger tolkningsrekommendationer i svira invaliditetsavgoranden. Kommissionen bestod
i borfan av foretr2dare fdr olika pensionsanstaltstyper samt av ftrrsikringsliikare. Vid utgingen
av iret fanns det 620 000 APL fors{ikrade samt 3 600 personer som uppbar pension med st6d
avAPL.

Sjukforsiikringslagen. Den kommunala pensionslagen fi)rnyade det kommunala pensions-
systemet med APL som fdrebild. Fore utgingen av juni minad skulle arbetsgivarna anordna
APL forsdkring fi)r sina anstiillda.

1964

1965 Fram till detta ir miste ett arbetsforhillande pigi minst sex minader fdr att omfattas avAPL;
detta villkor yinktes nu till flyra mflnader. PSC ar,talade med penninginrattningarna om att
deras kontor skulle befullmiktigas att betjina kunderna i arbetspensionsirenden samt att ta
emot pensionsansOkningar.

7955 Bisysslorna underslilldes APL. tagen om statens pensioner och lagen om sj6manspensioner
reviderades med APL som fOrebild. En ny regel fdr berikning av den pensionsgmndande
l6nen trAdde i kaft: utgingspunkten var de tvi lOnemissigt bAsta iren avde fra sista iren i
varje arbetsfiSrhillande. Genomsnittet for dessa rva el iusterat med APL-index till dagsvdrdet,
blev den lon enligt vilken arbetspensionen berdknades fiir respektive arbetsforhillande.

Arbetspensionssystemet ut6kades med familiepensionen. Pensionsskyddscentralen inledde
sin pensionsutdragsservice. De fdrsiikades ratt att ndr som helst beslilla sina egna arbets-
pensionsuppgifter torde fortfarande vara en unik serviceform.

PSC:s informations- och forskningsbyrier iindrades till avdelningar. Inom allmAnna avdel-
ningen grundades en kansli- och en registerbyri. Till ny verkst?illande direktor valdes efter
TaunoJylhiis d6d filosofie magister Markku Kaikkonen.

Allmin familjepension. Statens familjepension. lantbruksfiSretagarnas pensionsanstalt
grundades. Arbetspensionssystemet tog i bruk en gemensam ans6kningsblankett.

FdPL och LFoPL tr2dde i kaft. APL omfattade 830 000 f6rs2krade, KAPL 450 000, FoPL 114 000,
ll.oPL392 000. Folkpensionslagen ut6kades med bestdmmelser om bostadsbidrag. Det s.k.
LIKK-a'"talet utgjorde i december startskottet for de kommande socialpolitiska inkomstupp-
gorelsema.

Vid PSC:s forskningsavdelning inrittades en filt och en pensionsforskningsbyri. I anslutning
till PSC grundades Fdretagamas delegation.

Arbetspensionssystemet utdkades med arbetsloshetspensionen. For att omfattas av APL
behovde ett arbetsf6rhillande sedan juli 1971 pSgA minst en minad i stillet for tidigare fyra
minader. Den nedre ildersgrAnsen fdr fOrsiikring enligt arbetspensionssystemet avskaffades.
Ti ll arbetspensionerna fogades ett bamti lligg.

Vid PSC:s iuridiska avdelning grundades en pensions- och en tillsynsbyri.

7967

1972 llgsn om frontmannapension. Pi viren livlig riksdagsdebatt om "pensionsbomben".

Till Pensionsslryddscentralens verksEillande direktor utsegs juris kandidatJuhani Salminen

1973 fubetspensionslagarna indrades si, att invalidpensionen iven kan beviljas i form av del
pension it den, vars arbetsformiga nedgatt men som fonfarande deltar i arbetslivet. Den

1959

1970

197t

46



minimiminadslon som forutsitts fbr att ett arbetsforhillande skall omfattas avAPL siinktes till
hilften, vilket ledde till en kraftig okning av antalet nya APL arbetsfdrhillanden.

Vid PSC grundades inom allmZnna avdelningen en byri for personalfrigor. Registren over
fdrdes fri n al I minna avdel n i ngen ti ll fdrsikri ngstekn iska avdelningen.

1974 A\T edelse- och generations\Axlingspensionssystemen inom lantbruket. Frivillig pensione-
ring for fortroendeuppdrag.

Till PSC:s verkst?illande direkdr utsigs vicehiradshovding Matti Uimonen. En Filtenhet in-
rattades vid PSC.

7975 I APl-pension hade for varje arbetsf6rhillande intjiinats 7 o/o ay den pensionsgrundande
lonen fi5r varje arbetsir. Denna tillvzixprocent hojdes till 1,5 o/o. Detta innebar att den som
hittills under 40 arbetsir i princip hade tfdnat in 40 "/" av lonen i arbetspension, hirefter
under samma tid skulle tiina in 60 %. Minimiarbetspensionerna (gallde de personer som
f6rst under sina sista arbetsir omfattats av arbetspensionssystemet) hdides. Arbetsmarknads-
organisationerna fick sina egna fi5retr:idare i Konsultativa kommissionen fdr invaliditets-
2renden. De fyra KAPl-arbetspensionskassorna forenade sig till Arbetspensionskassan.
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten ratificerade samarbetsarztal betniffande
bl.a. kundbetj?ining, register och statistikfbring.

En planeringsavdelning grundades vid PSC.

1976 Pensionsslryddscentralen fllttade in i eget imbetshus i Ostra BOle. Samtidigt reviderades
PSC:s organisation. Allmiinna avdelningen omvandlades till administrations- och ekonomi-
avdelningen, vilken i sin tur bestir av en r:ikenskaps och en kontorservicebyd. Till administ-
rativa direkt6rens ansvarsomride hor dessutom utbildnings och personalenheterna samt
h2lsovirdsstationen f6r PSC:s anst?illda. Vid juridiska avdelningerrgrundades en remissbyri.

7977 Grunderna for det index, varmed arbetspensionerna iusteras irligen, indrades. Frin att
tidigare ha f6ljt ldneindex Overgick man till en mellanform mellan l6ne och ler,nadskost-
nadsindex.

Vid PSC:s informationsavdelning grundades en broschyr- och en kontaktbyrA.

7978 Pe6;rund av den okade arbetsldsheten s2nktes den l?igre ildersglzinsen for arbetsloshets-
pensionering tillfdlligt. Mots',arande undantagsbesuimmelser har dzirefter tillimpats 6rligen.

7979 Berhlningen av den l6n som ligger till grund f6r APL pensionen andrades si, arr den s.k.
pensionslOnen beriknas utgiende ftin de wi i l6nehzinseende mellersra, och alltsi inte de
bdsta, av de fra sista^iren i varje arbetsforhillande. Hirigenom dimpas effekten av tillfdlliga
variationer i ldnenivin.

Den trygghet i samband med arbetsof6rmiLga, som baserar sig pi vederborandes tidigare
ftrrrzirvsarbete, starlgades attvata i kraft tre ir niir det gallde dem som skoter sina smi-barn
hemma. Under ett ars tid provades ett experiment med pensionsst6d, som gick ut pi att ur
offentliga medel betala pension it den som upp$zllde vissa faststzillda villko] och lit pen-
sionera sig och som darmed overlimnade sin arbetsplats it nigon som beh6vde sysselsinas.
Experimentet ledde inte till det resultat man vintat sig.

1980 For It piskynda bevilfandet-av pension bdrjade man rikna ut ilderspensionen firdigt redan
fdr 63-hringar. En reform av folkpensionssystemer inleddes.

1981 Beskattningen av sociala fOrminer f6renhetligades.

7982 lagen om fortidspension fdr frontveteraner. En fastighetsservicebyri grundades vid PSC.

1983 fubetspensionssystemet och Folkpensionsanstahen inledde att forfarande med forhands-
anmdlningar om inralidpensionsavgoranden. Hdrigenom har flertalet skiljaktiga beslut gitt
att undvika.

7984 | fall dar handligE;ningen aven arbetspensionsans6kan drojer alltfor linge skall pensionen
utbetalas forhoid fiOr drojsmilsriden.

1985 Foreugama fick m6jlighet att dven med retroaktivverkan befrias frin sin skyldighet art teckna
forsikring, forutsatt att villkoren for befrielse uppfyllts redan i em tidigare sked6. Antalet ApL-
brsikrade 1 140 000, KAPl-forsdkade 240 000, F6pL forsikrade 135 060, LFopL forsikrade
215000.

1986 Individuell fi)rtidspension, fortida ilderspension. Pension for vissa konstnarer-och
redaktorer.

1987 Deltidspension.
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHETSBERdTTELSE
7986

Den vid Pensionsskyddscentralen
verksamma pensionsndmnden 1r
organiserad som en sjilvsliindig
besvirsinstans. I irenden som
giller den privata sektorns arbets-
pensioner ir besvdrsinstanserna
wi till antalet; fdrsta besvdrsins-
tans ir pensionsnimnden och
andra besvdrsinstans ir forsiik-
ringsdomstolen.

Pensionsnimnden har ir 7986 pi
traditionellt saft varit indelad i

$rra divisioner med sex medlem-
mar i varje division. Respekive
division har handlagt arenden som
avses i APL, KAPL, LFOPL och AvPL.
Dessutom har tvi divisioner i en-
lighet med tidigare praxis handlagt
iiven FoPl-2renden.Varje division
har sammanreft i genomsnitt en
ging pervecka med undantag av
en paus frin midsommaren fram
till bdrjan av augusti. Vid varje
sammantrade har 26 - 65 besvirs-
irenden behandlats.,{, tg86 nott
pensionsnimnden 181 divisions-
sammantrdden. Till plenum sam-
mantr,dde pensionsnimnden
fem ginger.

ANTALET BESVAR
.&. rqSO noterades for forsta
gingen sedan ir 1981 en Okning i
ffrga om antalet inlimnade be-
svdr. Under verksamhetslret in-
kom 5 460 besviir. Senast 1r 1980
har detta antal dverstigit 5 000.
Jimbrt med ir 1985 hade antalet
besvir 6kat med J2,6 procent.
Okningen 2r en foljd av de flexib
la pensionsformer - framfiSr allt
den individuel Ia fortidspensionen
- som trAdde i kraft vid ingingen
av ir 7986.

Ar lq8e avgjorde pensionsnimn-
den4 850 besvirsdrenden. Av
dessa 2renden gillde 2365 APL,
527 KAPL, 526 F1PL och 7 297

LF6PL, varav 66 drenden gillde
generati onsviixl ingspens i oner.
Under irets lopp avgjorde pen-
sionsnimnden 35 AvPl-irenden.
Av samtliga irenden gillde storsta
delen eller2900 bedomning av
arbetsoform Aga, medan 1. 9 50
irenden gallde annat. Underverk-
samhetsiret avgjorde pensions-
ndmnden 7 043 drenden som giill-
de i ndividuell ftrrtidspension.
Vid utgingen avir 7985var2081.
indringsansoknings2irenden an-
hangiga i pensionsnimnden, vil-
ket ir mera dn iret f6rut.

Det 6kade antalet besvdr har haft
som fdljd, aft aven den genom
snittliga handliiggningstiden i
pensionsnimnden har blivit
lingre.JAmfOrt med iret innan har
handliggningstiden forlangts med
0,6 minadeqir 1986 var hand-
liiggningstiden for ett besvdrsdren-
de i genomsnitt 5,0 minader. I
iirenden gdllande beddmning av
arbetsoformiga forblev handligg
ningstiden i stort sett ofordndrad
och var under verksamhetsiret 4.3
minader.

AxonrNGAR r PENSToNS-
ANSTATIERNAS BESLUT
Pensionsnimnden avgjorde iren-
dena till Zndringssdkandenas for
min i 27,7 prcxent av fallen.
Denna andel ir nigot mindre in
under tidigare ir. Dessutom iter-
ftirvisade pensionsnimnden 5,6
procent av fallen till pensionsans
talterna for ny handlaggning. I
samtliga irenden som giillde be-
d6mning av arbetsofo rmiga var
2ndringsprocenten 18,7 och iter-
forvisningsprocenten 3,7. I fall
som gillde den individuella f6r-
tidspensionen var procentsiffroma
nigot hogre in nyssnimnda, dvs.
20,4 cxh4,5.

Hebingfors den 16 Jebruari 1987

HeimerSundberg
Pensionsncimndens
ordJArande

Pirlo ikesson
Pensionsncimndens
kanslicheJ
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