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ar centralorgan for arbetspensionsanstalterna;
r for register over ratt till pension, som
grundar sig p6 privat anstallning
och sjdlvstand ig foretagarverksam het;
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ger r5d och utlStanden;
informerar om pensioner;
insamlar nodvandiga uppgifter for
pensionsbeslut och pensionsutbetalning;
utreder pensionsanstalternas kostnadsandelar;
overvakar lagligheten i pensionsstiftelsernas och -kassornas beslut;

tryggar genom kreditforsdkring
pensionstiftelsernas och - kassornas
pensionsansvar samt beviljar
kreditforsdkring till sdkerhet for l6n
hos pensionsansta lterna;
utforskar och utvecklar pensionerna.
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Pensionsskyddscentralen
grundades 61 1961.
Adressen dr
Semaforbron 7,
00520 Hfors 52.

Tel.90-1511
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Arbetspensionsanstalterna utbetalade under
6ret i pensioner enligt lagarna om pension
for arbetstagare och foretagare 4,2 miljarder
mark. Ovriga arbetspensioner utbetalades till
ett belopp om 4,1 miljarder mark, och allt som
allt utgjorde de lagfdsta pensionerna en utgiftspost om15,2 miljarder mark. lnom APL-,
KAPL-, FoPL- och LFoPL-lagarnas krets var
pensionsutgiften 19 procent storre dn under
det foreg6ende 5ret. Vid sidan av indexjusteringen inverkade pA okningen bland annat
den omstdndigheten, att minimiprocenten
for nya arbetspensioner vid 6rets borjan steg
fr6n 35 till 36 procent.
Vid borjan av januari dndrades utrdkningssdttet for pensionslonen s6, att den pensionsgrundande lonen utrdknas som ett medeltal av
fortjainsterna under de i lonemdssigt avseende tv6 mellersta 6ren av ett arbetsforh6llandes fyra sista arbets6r. Reformens syfte dr,
att den pensionsgrundande lonen mera exakt
dn hittills skall bestammas i enlighet med den
redan stabiliserade lonenivSn. Under det
gdngna Sret fortsattes verkstdllighetsdtgdrderna gdllande det nya utrdkningssdttet for
ilderspensionen, vilket trdder i kraft vid in96ngen av 5r 1980. Syftet med denna reform
dr en snabbare handldggning vid beviljandet
av Slderspension s6, att pensionen kan utbetalas omedelbart efter det sokanden har fyllt
65 6r. Andringen gor det ocks6 mojligt, att
till Folkpensionsanstalten i god tid insdnda
uppgifter om arbetspensionens belopp for
faststdllande av folkpensionsbeloppet.
Forberedelserna for och verkstdllandet -av de
b6da reformerna har satt sin tydliga'pragel
pd pensionsanstalternas arbete.
Genom ett stadgande som tradde i kraft i
borjan av mars forbattrades invalidpensionsskyddet for moder som stannar hemma for
skotseln av sm6barn. Skyddet for henne forblir detsamma som under arbetsforhdllandetid s6 ldnge modern skoter barn som 5r
yngre dn tre 6r.
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De ovriga dndringarna i arbetspensionslagstiftningen gdllde i huvudsak arbetsloshetspensionerna. Den sdnkta dldersgrdnsen, 58
6r, tor arbetsloshetspension gdllde fortsdttningsvis fram till Srets slut. Till arbetsloshetspension berattigade 61 1980 6r lSngvarigt
arbetslosa arbetssokande, som dr fodda 6r
1925 eller tidigare. I exemperimentsyfte gjordes det mojligt att med statligt stod bevilja
s k frivillig arbetsloshetspension i s6dana
fall, d6 en arbetstagare ndra pensions6ldern
gdr i pension och arbetsgivaren i stdllet anstdller en arbetslos arbetssokande som dr
yngre an 25 6r. Experimentet inleddes
1 .7,1979 och p6g5r i ett 6rs tid.
Ar 1979 var det tionde 6ret, under vilket lagarna om pension for foretagare varit i kraft.
Forii ndri ngarna i foretagarbefolkni ngens
storlek under dessa tio 5r framg6r av den
minskning som skett i de forsdkrades antal
fr6n 500 000 till 350 000. Under samma tid
har 49 000 pensioner enligt FoPL och
205 000 pensioner enligt LFoPL beviljats.
Siffrorna visar tydligt, att foretagarpensionerna varit av stor betydelse under den forflutna tio6rsperioden. Pensionerna har ocksi
p6 sitt s6tt hjdlpt till att formildra de ekonomiska verkningarna av att befolkningsstrukturen fordndrats.
Arbetspensionssystemets premieintdkter var
5,5 miljarder mark. De genomsnittliga premieprocenterna for APL och KAPL var,
med beaktande av premienedsdttningen om
0,5 procentenheter och amorteringen av
1978 6rs premienedsdttning, 11,7 procent. I
genomsnitt betalade FoPL-foretagarna en
forsakringspremie om 10,8 procent och
LFoPL-foretagarna en forsdkringspremie om
4,9 procent.
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Pensionsskyddscentralen betja nar de
fcirsakrade genom att bistd med personlig rddgivning och ta emot pensionsa nsokningar. Diirtill overvakar
Pensionsskyddscentralen att forsakringsskyldigheten uppfylls samt ger
utlltanden, beslut och rekommendationer i enskilda forsakrades pensionsarenden.

79 000 pensionsansokningar
Till Pensionsskyddscentralen inkom under
6ret sammanlagt 35 115 arbetspensionsansokningar som mottagits vid bankerna, postanstalterna och Folkpensionsanstaltens lokalbyr6er. Direkt till pensionsanstalterna inkom 43 465 pensionsansokningar. Siinkningen av 6ldersgrdnsen for arbetsloshetspension med verkan frdn 1 .1 .1980 okade redan 5r 1979 kraftigt antalet ansokningar om
arbetsloshetspension. Till Pensionsskyddscentralen inkom inalles 8 119 arbetsloshetspensionsansokningar mot 3 528 6ret fore.
Pensionsskyddscentralen fogar till ansokningarna registeruppgifter om arbetsforh6llanden, foretagarverksamhet och tidigare
pensioner. Ddrefter sdnds ansokningarna vidare till de beslutsfattande pensionsanstalterna.
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Ett forfarande, som en del pensionsanstalter
redan delvis har tilldmpat, togs nu allmdnt i
bru k, vi ket i n nebdr att Pensi onsskyddscentra len skaffar adressuppgifter p6 dem som uppn6r pensions6ldern och sdnder ddrefter med
person- och adressuppgifter forsedda pensionsansokni ngsblanketter jiimte derti I I
horande registeruppgifter till pensionsanI

6

stalterna tv5 96nger om 6ret. Pensionsanstalterna 6 sin sida sdnder ansokningsblanketter
och en berdkning av pensionsbeloppet vidare
till sokanden i god tid fore pensionsildern.
De forsta for denna beriikning nodvandiga
uppgifterna sdndes till pensionsanstalterna i
augusti och gdllde personer fodda 1.1.31 .5.1915.

Korrespondens, utlata nden,
beslut och rekommendationer
Under Sret har over 12 000 brev fr6n arbetstagare och arbetsgivare besvarats. Den okade korrespondensen, fr6n 10 000 brev forra
6ret, beror pd den nya s k automatiska registerutdragsservicen och den ddrtill anslutna
i nformationskampanjen.
P6 arbetstagares, arbetsgivares och pensionsanstalts ansokan ger Pensionskyddscentralen
beslut eller utl6tande om den pensionslag,
som i ett enskilt fall skall tillampas, Sammanlagt gavs 120 s6dana beslut och tillampningsutlStanden.
Over beslut i arbetspensionsdrenden fir besvdr anforas vid pensionsndmnden och i
dess beslut Sndring sokas i hogsta besvdrsinstans, forsdkringsdomstolen. Over besvdr
vid forsdkringsdomstolen ang6ende arbetspension och over ansokningar om undanrojande av beslut ger Pensionsskyddscentralen
utl6tande. Sammanlagt gavs 2 694 s6dana
utl6tanden.
For en enhetlig definiering av arbetsoform6ga arbetar vid Pensionsskyddscentralen en
konsultativ kommission for invalidpensionsSrenden, som ger rekommendationer till avgorande i invalidpensionsdrenden 6t pensionsanstalterna p6 deras begdran. Syftet
med detta dr att forenhetliga praxis i principiellt viktiga drenden. Till kommissionen hor
sakkunniga som foretrdder den praktiska avgorandeverksamheten och sakkunniga som
foretrdder olika medicinska grenar samt fore-
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trddare for de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. De insdnda drendena handldggs vid sammantrdden en g6ng i veckan.
At pensionsanstalterna har under 6rets lopp
givits 1 1 3 rekommendationer, huvudsakligen
gdllande bedomning av arbetsoformdga och
av arbetsoformdgans intrdde.

Forsakri ngsskyld ig heten

overvakas
Till Pensionsskyddscentralens uppgifter hor
overvakningen av att arbetsgivare och foretagare uppfyller sin i APL och FoPL avsedda

forsdkringsskyldighet. De som fStt pdminnelse i saken har i allmdnhet rdttat till sin forsummelse, men om s6 inte sker, upptar Pensionsskyddscentralen forsdkring p6 vederborandes vdgnar. Forsiikringspremien hojs pd
grund av forsummelsen. Forhojda forsakringspremier av detta slag har under Sret
6lagts till betalning till ett belopp om sam-

manlagt 1 692 653 mark.
Forsakringspremien hojs ocksd ndr arbetsgivare frivilligt upptagit forsakring men gjort
det forst ndr den lagfdsta tidsfristen lopt ut.
Som forhojningar av detta slag 6lades till
betalning M1 640 mark.
Forsummelserna utreds av en inspektionsenhet, som forutom p6 Pensionskyddscentralens eget uppdrag dven arbetar p6 uppdrag
av arbetspensionsanstalterna. P6 eget uppdrag granskas frdmst de arbetsgivare som
forefaller att helt ha lSmnat sin arbetstagarforsakring oskott; inspektion pi uppdrag av
pensionsanstalt sker ndr det m6ste utredas,
om det pensionsskydd som en arbetsgivare
har anordnat i pensionsanstalten for sina arbetstagare dr bristfiilligt eller inte. Sammanlagt har 1 628 inspektioner foretagits.
Forsakringsskyldigheten har utretts vid 346
konkurser och282 fall av offentlig stdmning.
Sina fordringar har Pensionsskyddscentralen
bevakat i 37 konkurser och 13 fall av offentlig stamning.

Foretagare befrias fr6n
f orsakringsskyld ig het
Den som bedriver foretagarverksamhet dr
skyldig att for egen rdkning uppta pensionsforsdkring i pensionsforsdkringsbolag eller i
pensionskassa med FoPL-verksamhet. Under
vissa villkor kan Pensionsskyddscentralen
befria foretagare fr6n forsdkringsskyldigheten. Villkor for befriandet dr att foretagaren
redan har ett tillrdckligt arbetspensionsskydd
pd basen av andra lagar 5n lagarna om pension for foretagare. Befrielsen beviljas i allmdnhet for fem 61 6t g6ngen, varefter foretagaren antingen mdste ansoka om forldngning av befrielsen eller ocksi uppta forsdkring, om foretagarverksamheten fortsdtter.
Ansokan om befrielse skall goras inom ett 5r
fr6n det foretagarverksamheten har inletts eller frSn det en tidigare beviljad befrielse har
7

upphort for att befrielsen skall kunna beviljas allt i frdn verksamhetens borjan eller forldngning beviljas utan avbrott.
Under 6ret ansokte 4137 foretagare hos
Pensionsskyddscentralen om befrielse frSn i
FoPL och LFoPL avsedd forsdkringsskyldighet. Av dessa ansokte 3 140 foretagare forsta gdngen, 861 andra gingen och 136 tredje
gdngen om befrielse. I befrielsearenden gavs
under 6ret 4 710 beslut. Befrielse beviljades
3 811 foretagare och forlangd befrielse 676
foretagare.
Over beslut avseende befrielse anhdngiggjordes under Sret vid pensionsndmnden 74
besvdr och vid forsdkringsdomstolen 14
besvdr.

Den automatiska reg isterutd ragsservicen och
informationen om den
I rekordartad mdngd bestallde de forsdkrade
utdrag ur arbetsforhillanderegistret, allt som
allt152 000 utdrag. Pe eget initiativ sdnde
Pensionsskyddscentralen utdrag till dem som
avslutat ett arbetsforhSllande, som overgitt
frdn ett arbetsforhdllande till ett annat eller
som intrdtt i arbetslivet. Denna service g5r nu
efter fjolSrets forsoksskede i invanda banor
och 184 000 utdrag av detta slag sdndes ut
under 5ret.
B

Till dem som inte gjort ansokan om familjepension sdndes uppgifter om ratten till familjepension samt pensionsansokningsblankett.
Pd v6ren startade Pensionsskyddscentralen
en kampanj om kortet for forfrSgan om arbetspensionsskydd och om utdraget ur arbetsforhSllanderegistret till forsdkrade for att gora
dem b6da kanda bland allmdnheten. Den direkta orsaken till detta var att f6 distributionen
av de pensionsutdrag Pensionsskyddscentralen p5 eget initiativ sdnder ut att lopa i ratta
banor. Kampanjens budskap var. Sdkra Din
pension, kdnnedom om pensionen betyder
trygghet. For kampanjen delades affischer ut
till arbetsgivare och arbetstagarorganisationer,
skrevs en serie tidningsartiklar och gjordes radio- och televisionsprogram. P6 en del orter
anvdndes ocksS utreklam.

Finldndare i annat nordiskt land
Vid Pensionsskyddscentralen har under Sret
inregistrerats uppgifter om drygt tretusen
pensionsbeslut, enligt vilka finsk medborgare beviljats pension i annat nordisk land. P5
basen av dessa uppgifter har uppmaning om
att ansoka om pension ocks6 i Finland kunnat sandas ut, ifall vederborande inte redan
ansokt om s6dan pension.
P5 motsvarande sdtt har, utg6ende fran uppgifterna i pensionsansokningar i Finland,
omkring sjuhundra personer uppmanats ansoka om pension pi basen av arbete som
utforts i annat nordiskt land.

A rbetspens

io n s a nsta lte r n a s

centralorgan
Som centralorgan for arbetspensionssystemet utreder Pensionsskyddscentralen de delar i pensionerna som pensionsanstalterna gemensamt skall bekosta, uppratthdller
gemensamt centralregister samt ger
anstalterna anvisningar och rekommen dationer om lagarnas tilldmpning.
Den pensionsanstalt, till vars krets en forsdkrad sist hort, betalar ut de i APL, KAPL,
LFoPL och FoPL avsedda pensionerna som
en enda pension. Pensionsskyddscentralen
forrdttar Srligen en ansvarsfordelning, varvid
utreds, vilken del av den utbetalda pensionen den betalande pensionsanstalten sjdlv
svarar for och vilken del de andra pensionsanstalterna svarar for. Ar 1979 forrdttades
ansvarsfordelningen for 61 1978.
Ar 1978 utbetalades i arbetspensioner sammanlagt 3 527 miljoner mark. Av detta be-

lopp svarade APL- och KAPL-pensionsanstalterna gemensamt for 2 014 miljoner
mark. I LFoPL-pensioner utbetalades 321
miljoner mark och i FoPl-pensioner 328
miljoner mark. Vid ansvarsfordelningen uppbar Pensionsskyddscentralen hos pensionsanstalterna sammanlagt 353 miljoner mark
och fordelade samma belopp till de andra
pensionsanstalterna. Samtidigt fordelades till
pensionsanstalterna den forsiikringspremie
som Centralkassan for arbetsloshetskassorna erldgger till Pensionsskyddscentralen
och som anvdnds for tdckning av de pensionskostnader som orsakas av att arbetsloshetsperioder beaktas i pensionerna. I samband
fordelningen av APL- och KAPL-pensionsansvaret betalades till pensionsanstalterna
inalles 488 miljoner mark.
Ar 1979 deltog staten for forsta gAngen i
kostnaderna for de i FoPL avsedda pensionsutgifterna, emedan forsdkringspremierna inte ldngre helt tackte kostnaderna. Staten betalade i forskott sammanlagt 132 miljoner mark, som delades ut till FoPL-pensionsanstalterna som en post i ansvarsfordelningsforskotten. Emedan statens slutliga andel utreds i juni mSnad efter rdkenskapsdret,
dndrades ansvarsfordelningen s6, att den forrdttas i tv6 omg6ngar. Ansvaret for de i FoPL
avsedda pensionerna utreds i juni och for
de i de ovriga lagarna avsedda pensionerna i
oktober.

Anvandningen av registren
utvecklades
De nya stadgandena 61 1980 i arbetspensionslagarna och folkpensionslagen gor det
mojligt att rdkna ut arbetspensionen redan
innan den forsdkrade fyller 65 6r. I augusti
sdndes till pensionsanstalterna for forhandsutrdkning av Slderspensionerna forsta gangen uppgifter ur arbetsforhdllanderegistret om
de forsakrade, som under det foljande halv-

I

Sret fyller 65 6r. Uppgift om de fdrdigt utrdknade 6lderspensionerna inkommer till Pensionsskyddscentralen och sdnds darifr6n vidare till Folkpensionsanstalten i god tid fore
vederborandes 65-5rs dag.
I gemensamma arbetsgrupper for Pensionsskyddscentralen, Oy Tietokonepalvelu Ab
och pensionsanstalterna har uppratthdllandet och utvidgningen av datahanteringsberedskapen utretts. Registrens anvdndningsmojligheter har granskats med tanke speciellt p6
skotseln av det individuella pensionsskyddet.
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Under Sret sdndes till pensionsanstalterna
sammanlagt 42 cirkuldr. Det viktigaste i cirkuldren var andringen av utrdkningssdttet for
den APL-pensionsgrundande lonen, andringen av utrdkningssdttet for 6lderspensionens uppskovsforhojning samt forldngningen av tiden for invalidpensionsskyddet
for mor som for v6rden av sm6barn ldmnar
sitt forvdrvsarbete.
Likas6 gavs uppgifter och anvisningar for
genomforandet av experimentet med den frivilliga arbetsloshetspensionen samt om be10

aktandet av de i lagen om skada 6dragen i
militdrtjdnst avsedda ersdttningarna vid samordning. Ytterligare gavs anvisningar om den
automatiska registerutdragsservicen, om bevarandet av pensionshandlingar och -uppgifter, om datatrafiken, ansvarsfordelningen
och handldggningen av pensionsansokningar.
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Under 6ret gjordes 115 inspektioner vid pensionskassorna och -stiftelserna. Nya inspektionsobjekt vid inspektionerna var, vid sidan
av den fortsatta overvakningen av lagenligheten i pensionsbesluten, ansvarsfordelningen i frdga om enskilda pensionsbeslut,
f ri brevsu ppg ifter i arbetsforhS I la ndereg istret
och pensionsanordningar for dotterbolag.
I drenden med anknytning till dessa pensionsanstalters verksamhet har givits sammanlagt
knappt ett hundra utlStanden till social- och
hd lsov6 rdsm i n isteriet, ti I I pensi o nsa nsta lter,
arbetsgivare och arbetstagare. Utl6tandena
till ministeriet har gdllt dndringar i pensionsanstalternas stadgar och utlStandena till
ovriga tilldmpningen av pensionslagarna och
lagenligheten i enskilda pensionsavgoranden.

l(editforsal<ring
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sdkring kan foretagen anvanda som sakerhet fcir sina l6n hos arbetspensionsanstalterna. Dessutom tryggas med
kre d itf rirsa kr i n g e n pe n s i o nsstifte lse r nas och -kassornas hela pensionsansvar.
Vid borjan av 61 1979 togs en ny tariff i bruk
for kreditforsdkringen. Den forra tariffen hade ndstan ofordndrad varit i kraft alltsedan
Pensionsskyddscentralens verksamhet inleddes. Den nya tariffen beaktar sSvdl ett foretags kapitalstruktur som tillrdckligheten
dess inkomstfinansiering. Avsikten med den
nya tariffen ar bl a att gora Pensionsskyddscentralens kreditforsdkring mera ldmpad dn
hittills for olika typer av foretag. P6 basen av
erfarenheterna under det forsta 6ret dr det
uppenbart, att avsikten uppn6tts emedan
antalet provningskrdvande specialfall tydligt
i

har minskat.
Foretagens intresse for kreditforsdkringen
har stadigt okat. Antalet nya ansokningar
har ndstan fordubblats i forhdllande till antalet 6ret fore. Till en del beror okningen p6,
att foretagen lider brist p6 realsdkerheter.
Kreditforsakringen kan ndmligen i de flesta
fall beviljas utan realsdkerhet. Enligt den nya
tariffen bestdms kreditforsdkringspremien likp6 basen av det kreditforsaksom forut
ringsansvar- som sdkerheterna inte tdcker.
En aktiv insats har via olika informationskanaler gjorts for att gora kreditforsdkringen
och den nya tariffen kdnda.

Forsa kri ngsbest6 rrdet
Vid Srets slut ansvarade kreditforsdkringen
for 5,3 miljarder mark. Forsiikringsbest6ndet
okade fr6n foregdende 5r med over en miljard mark eller med cirka 25 procent. Den
del av forsdkringsbestSndet, for vilken teck-

ning inte finns i form av till Pensionsskyddscentralen overl6tna sdkerheter, var vid Srets
utging 2,4 miljarder mark. Beloppet okade
fr6n foregSende 6r med 60 procent.
Huvuddelen av forsdkringsbestindet utgor
sdkerhet for de l6n pensionsanstalterna beviljat samt for pensionsanstalternas ansvarsbrist. Beloppet av dessa forsdkringar var 4,2
miljarder mark. Av detta ar 43 procent teckt
med motsdkerheter. Av kreditforsdkringsbestdndet har 611 miljoner mark dterforsakrats i inhemska skadeforsdkringsbolag. Den
p5 basen av premieintdkten och kreditforsdkringsansvaret berdknade genomsnittliga
kreditforsakringspremien dr 0,8 procent av
kred itf orsdkri ngsa nsvaret.

Antalet forsdkringar okade frdn forra 6ret
med 894 och var vid 6ret slut 3 579.

Ersattningar
Under 6ret intrdffade 11 skadefall, foregSende 6r var antalet 15. I ersattningar utbetalades under 6rets lopp 0,8 miljoner mark.
For ersdttningar som utbetalats under tidigare 6r, kunde ur sdkerheter och av lSntagare
Sterindrivas 1,0 miljoner mark.

Placeringar
Pensionsskyddscentralens placeringsverksamhet har sitt upphov ndrmast i kreditforsakri ngsrorelsen. Kred itforsdkri ngens a nsva rs gdld var vid Srets slut 168,2 miljoner mark.
Av detta omfattade det egna ansvaret 166,8
miljoner mark.
De placeringstil196ngar som utgor tdckning
for ansvarsgalden var vid slutet av 6r 1979
141 miljoner mark. Placeringstil196ngarna
fordelar sig enligt foljande: l6n 139,7 miljoner mark, obligationer 0,15 miljoner mark,
aktier 1,2 miljoner mark.
Av de medel som utgor tdckning for kredit11

Utvecklandetav
arbetspensionsS l<yddet
forsakringens ansvarsgdld dr dessutom sammanlagt 22 miljoner mark investerade i
Pensionsskyddscentralens dmbetshus. I motsvarighet till den allmdnna hojning av rdntefoten som penninginrdttningarna genomfcirde, hojdes rdntan pd lSngfristiga l6n med
en procentenhet fr6n borjan av december.

Direktionen for
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forskning och uppgdr statistik gdllande arbetstagares och foretagares
pensionsskydd samt insamlar aven
uppgifter om pensionsskyddet utomlands. Fcir systemets utvecklande deltar Pensionsskyddscentralen i olika
samarbetsgrupper samt ger utldtanden
och gcir forslag.

kred itf orsa kringsverksam hete n
D irektionen for kred itforsdkri ngsverksam heten har bland annat till uppgift att i specialfall besluta om kreditforsakringspremiens
storlek samt om vdrdet av till Pensionsskyddscentralen overl6ten sdkerhet. Under 6ret behandlade direktionen 110 sddana sk specialtarifferingsfr6gor. Ddrtill behandlade direktionen 131 linedrenden.

Utvecklingen i kreditforsakringsverksamheten 6ren 1975-1979
Ar

1975 1976 1977 1978

1979

Milj. mk
Fdrsdkringspremier

Rdnteintiikter
Ersiittningar
Okning i ersdttningsansvaret

Forvaltningsoch driftkostnader
Ansvarsgiild
vid Srets slut

Antal skadefall

12

10,3 10,8 13,1 16,6
8,0 9,1 11 ,2 12,7

21

20,1

13,9

4,2 2,O 1,6 -4,2

,8 22,3 20,6
1,4 1,9 2,2 2,6 3,1

13,6 13,4

17

88.8 102,3 121,3 145,3

426111511

168,2

Utrednings- och beredningsarbete for dndringar i lagstiftningen gors sSviil i form av
internt arbete inom Pensionsskyddscentralen
som genom samarbete med arbetspensionsanstalterna. Utredningar och berdkningar
fdrdigstdlls dven bland annat for social- och
hdlsovdrdsministeriets och for arbetsmarknadsorganisationernas rdkn ing.
P5 FFC:s initiativ har utvecklingen i praxis
vid avgoranden i invalidpensionsdrenden
utretts. UtlStande i saken har overldmnats till
social- och hdlsovirdsministeriet.
Utg6ende frSn en promemoria om enhetligheten i avgoranden giillande invalidpensionerna och om datautbytet mellan arbetspensions- och folkpensionssystemen beslot
Pensionsskyddscentralen, att hand liigg n i ng en av invalidpensionsansokningar skall utvecklas s6, att vartdera pensionssystemet i
invaliditetsfall till sitt forfogande har samma,
mojligast heltdckande medicinska utredningar
Foretagarnas delegation, som dr verksam vid
Pensionsskyddscentralen, har foreslagit en
vidareutveckling av grunderna for faststdllande av foretagares arbetsinkomst. Beredningsarbetet gellande detta har pdborjats.
Experimentet med frivillig arbetsloshetsforsakring inleddes pd hosten. Den sndva tidtabellen for experimentet krdvde snabba forberedelser och for utredning av experimentets
betydelse krdvs en fortsatt uppfoljning.

vecklingen i och utvecklandet av pensionsskyddet.

Forskningsverksamhet
De prelimindra resultaten av intervjuundersokningen gdllande de arbetsoformogna har under Srets lopp publicerats i tidskriften Arbetspension. Undersokningsresultaten kommer att
publiceras i form av delrapporter allt efter det
resultaten f6s klara. lVlanuskripten till de tre
forsta delrapporterna med redogorelser for undersokningsmetoder och for bland annat de
arbetsoformognas utbildnings- och yrkesbakgrund, familjeforhdllanden och bosdttningsforhSllanden blev i huvudsak fdrdiga fore
Srets slut.
lntervjuerna for undersokningen om pensionskunskapsnivdn slutfordes fore Srsskiftet.
Genom undersokningen forsoker man utreda,
hur vdl befolkningen i Finland kdnner till
pensionsskyddet, och undersokningen utgor
en fortsettning p6 den serie kunskapsnivSundersokningar som p6borjades redan
61 1963.

I borjan av Sret publicerades en omfattande
oversikt over undersokningar i olika ldnder
gdllande Sldrandet. En rapport om pensionssystemen i Skandinavien ar ocks6 under arbete och den ansluter sig till serien undersokningar gallande utlandska pensionssystem.

Sakkunnighjdlp har givits bland annat PensionsSlderskommitt6n, 1 976 5rs Pensionskommission samt den arbetsgrupp, som har i
uppdrag att uppskatta hur utgifterna for
socialskyddet utvecklar sig och vilka mojligheterna dr att forverkliga de uppstdllda miilen for
soc a lskyddet. Pensi onsskyddscentra en del tar likasS i ett utredningsarbete for utvecklandet av ekonomiska modeller vars syfte ar att
med dessa modeller mdta bland annat de
nationalekonomiska verkningarna av uti

I

Statistik och oversikter
Arsboken "Tilastotietoja tyoelakkeen saajista
vuodelta 1978" utkom i borjan av maj. Kvartalsvis har statistik over arbetspensionernas
antal och storlek utgivits. Under Sret har
tre oversikter over pensionsanstalternas verksamhet Sren 1978 och 1979 publicerats och
statisti k over arbetspensionssystemets verk samhet Ar 1978 har tillstdllts social- och halsovSrdsmin isteriet.
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Ett drygt planeringsarbete for utvecklandet av
statistikforingen har utforts under det g6ngna
6ret. SyftemSlet dr att fornya s6val frsstatistikboken som kvartalsstatistiken. Likas6 p5g5r
en utredning av mojligheterna att uppgora
reg iona I statisti k over a rbetspensionssystemet
14

I samarbete med Folkpensionsanstalten forsoker man utveckla statistiken s5, att statistikuppgifterna skulle omfatta alla pensionstagare och pensionernas totalbelopp i hela
landet.

lnformation om
a rbets

pe n s o ns syste m et
i

En av Pensionsskyddscentralens
uppgifter ar att utarbeta och sprida enhetligt informationsmaterial om arbetspensionslagstiftningen. I utbi ld nings- och informationsverksamheten
ingdr ocks6, att hos personalen inom
socialskyddet, pensionsrddgivarna vid
bankerna och hos andra som pd arbetets
vagnar sysslar med pensionsdrenden,
upprdtthdlla deras sakkunskap i takt
med tiden.
Vid utbildningen av pensionsstiftelsernas och
-kassornas anstdllda har de viktigaste dmnena
varit pensionsutrdkningen och pensionernas
ansvarsfordelning, om vilka ett flertal kurser
har h6llits. Ahorarskaran vid arbetspensionsdagen i december omfattade 450 personer f rdn
olika pensionsanstalter. P6 foreldsningar har
bland annat behandlats Sndringar i pensionslagarna, avgoranden gallande arbetsoform5ga
samt kreditforsakring. I utbildningen for pensionsanstalternas anstdllda har deltagit inalles
2170 personer.
For pensionsrddgivarna vid penninginrdttningarna ordnades 110 endags utbildningskurser och i dem deltog cirka tvdtusen banktjiinstemdn. For arbetspensionsr6dgivarna
vid Folkpensionsanstalten holls fem fortbildningskurser samt redogjordes vid ytterligare
tjugofem andra sammankomster for aktuel la arbetspensionsf 169or.
I samrid med ldnsstyrelserna ordnades tio
tv6dagars grundkurser for sammanlagt tv6hundra vid sjukhus, hdlsocentraler och mentalv6rdsbyrier samt i kommunerna anstdllda
socialvSrdare och socialarbetare. Utbildning
p6 arbetsplatsen ordnades frdmst vid sjukhus och mentalvSrdsbyrSer, sammanlagt
femtiofyra gSnger for ndstan 800 anstiillda.
For information och r6dgivning gjordes 650
besok vid dessa servicestdllen; 106 besok

gjordes vid moten och sammankomster som
i frdmsta rummet penningservicestdllena
sjiilva hade anordnat.
inrdttningarna
Deltagarantalet vid dessa steg till over 3 000
personer, som intresserade sig for pensionsfr6gor i allmdnhet eller onskade fA r5d i egna
pensionsdrenden.
lnformationen till allmdnheten prdglades under hela Sret av den stora informationskampanjen om registerutdragsservicen.
Med egna avdelningar deltog Pensionsskyddscentralen i Savolax-mdssan i Kuopio,
i Nord-Finlands mdssa i Uledborg, i Abomdssan och i informationsutstdllningen for
dldre i Helsingfors. Pensionsskyddscentralens namn syntes ocks6 i den ambulerande fotoutstdllningen Barnets 6r. Ett regionalt
informationsmote holls i Kouvola.
I sitt ambetshus har Pensionsskyddscentralen arrangerat seminarier for ett flertal redaktioner, for arbetsmarknadsorganisationernas
representanter och for socialforsdkringsanstalter samt i okad utstriickning for olika
medborgarorgan isationer och ldroinrdttningar p6 deras eget initiativ.
De tidningsnotiser som f6tt den storsta
spridningen har giillt det nya utrdkningssdttet for 6lderspensionen, dldersgrdnsen for
arbetsloshetspension, experimentet med frivi I ig a rbetsloshetspension, i ndexj usteri ngen
i juli, ansokan om 6lderspension, arbetspensionsskyddet for hembitrdden, kontroll
av uppgifterna i arbetsforhdllanderegistret
och pensionsskyddet av sommararbete.
BSde Tyoeliike och Arbetspension har vardera utkommit med fyra nummer.
I
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re trehundra deltagare fr6n 52 lander och frdn
talrika organisationer. Av ISSA:s ovriga moten

nte rnationellt
samarbete
Det mest betydelsefulla samarbetet sker inom den verksamhet lnternationella socialskyddsorganisationen ISSA bedriver. Fem av
ISSA:s tio permanenta tekniska kommitt6er,
som sysslar med forskningsarbete for utvecklande av socialskyddet och ddr ett betydande utbyte av erfarenheter forsigg6r,
holl sina stadgeenliga moten i Helsingfors.
Pensionsskyddscentralen horde till organisationskommitt6n for motena. Till denna internationella sammankomst anldnde ndrma-

deltog Pensionsskyddscentralen i den konferens som behandlade finansieringsproblem
inom socialforsakringen, i aktuariernas och
i statistikforskarnas moten samt i tv6 permanenta tekniska kommitt6ers moten.
Ddrtill deltog Pensionsskyddscentralen i den
andra sammankomst, som arrangerats for representanter for pensionssystern med kreditforsakringsverksamhet, i moten inom databranschen och i lnternationella informationsbyrdns for social trygghet lBlS:s konferens.

Det omsesidiga nordiska samarbetet fortsatte
i redan stadgade former. Pensionsskyddscentralens representanter deltog ocks6 i de
fortsatta socia lskyddsavta lsforha nd I i n garna
med Tyska Forbundsrepubliken och
Schweiz.
Av de m6nga och redan besvarade forfrdgningarna for forskningsdndam6l var ISSA:s

Olika sjukdomsgruppers andel

i invalidpensioner beviljade dr 1979
Sjukdomar i stod-

och rorelseorganen
Sjukdomar i blod-

Tumorer

Sjukdomar

i

omloppsorganen

andningsorganen

lVlentala rubbningar

0vriga

lndustri, kraftoch elverk

I

Handet

Fastighets- och
byggnadsforetag

Ovriga ndringjsgrenar

Andel i Pensionsskyddscentralens placeringar
enligt naringsgren 1979
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Andel i kreditfcirsiikringsbestdndet enligt
fdrsdkringsobjekt I 979

I

Atertdning

I

:il1ffi;:',,1"'j5,'jn

I

I urruurrDr

I

Placeringsl6n

""

o

",

2,7 %

13,1

0/o

I

Pensionsstiftelser

W

Forsdkringsbolag

Pensionskassor

M

Arbetspensionskassan

Andel i kreditforsdkringsbestdndet enligt
pe n s i an sa n sta ltsty

tusen

personer 80

Antal man och kvinnor med
arbetspension enligt dldersklass 3/.

E
1

2.1 979

1

97

I

40

0

40

p

I

80

Alderspensioner
arbetsroshetsXlY.,XlS;"?"^
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60 %:s arbetspension samt
arbets- och folkpensionens
totalbelopp enligt
arbetsinkomsterna 31 .1 2.1 979

mk/mdn
3000

Folkpension
Arbetspension

.J

2000

1^t

1000

-a

-Z

1

000

LFoPL KAPL FoPL APL
Medelarbetsink. 900

750
438
1 050

1

Totalpension 1 1 15
Arbetspension 540

2000

3000

1

2300
1 603
1 380

3050
1 990

1802

Arbetsinkomstmk/miin

36 o/o.s arbetspension samt
arbets- och folkpensionens
totalbelopp enligt
arbetsinkomsterna 37 .l 2.1 979

mk/mEn
3000

Folkpension
Arbetspension

2000

1000

r

-a

^1

I
LFoPL KAPL FoPL APL
Medelarbetsink. 900

1750

2300

Totalpension 1062 1138 1328
Arbetspension 324

1

,18

000

2000

3000

Arbetsinkomstmk/m6n

630

828

3050
1 463
1 098

forfr6gningar om pensionsskyddsniv6n och
om datasystemens anvdndning de viktigaste
Den forndmsta gasten vid anstalten var
ISSA:s generalsekreterare, doktor Vladimir

Arbetspensionstagare vid 6rets slut
6ren I 975-1919, enligt pensionsslag

Rys.

Personal

75 76 77 78

Ar
Aldspensionstaga re
Fam iljepensions
tagare

-

79

lnvalid- och
arbetsloshetspensrons
tagare

Personer i arbetsfcirhdllande eller med
egen fdretagarverksamhet 31.12.1979

tusen
personer

Personalen uppgick vid Srets slut till 354 anstdllda. Detta innebar en okning frin 6ret fore om Stta personer, av vilka fyra iir tillfdlligt
anstdllda som vikarier for moderskapslediga.
Vid Pensionsnamnden fanns vid 6rets slut
39 anstdllda.
For personalen har utover utbildning vid nyborjar-, grund- och fortsattningskurser, givits utbildning i pensionsutrdkning, kundtjdnst och skriftlig kommunikation i storre
omfattning 5n tidigare. Vid temasammankomster som gdllt hela personalen har de behandlade dmnena varit effektivering av
reg isterutdragsservicen, psykiskt arbetarskydd, verkningar av automationen, tilldmpning av samarbetslagen och personalbudgetering. IVlojligheterna till okad utbildningsverksamhet har forbattrats genom de
nya utrymmen som tagits i bruk for utbildningen med tillhorande grupparbete.
Samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare. handhas av olika arbetsgrupper. Sammansattningen av dessa har i samr6d med
personalforeningen andrats med beaktande
av att samarbetslagen tilldmpas inom Pensi onsskyddscentra e n.
De arbetsgrupper, om vilka overenskommelse gjordes vid kollektivavtalsforhandlingarna,
har behandlat bland annat grunderna for de
kol lektivavtalsbundna anstdl ldas avlon ing,
samarbetslagens tillSmpning vid Pensionsskyddscentralen och arbetstidsfr6gor. lVlellan
AAC och VTVL (Statens arbetares och
tjansteinnehavares forbund) har avtal ing6tts
om overg6ng till forkortad arbetsvecka frSn
borjan av 6r 1980 for anstdllda i oavbrutet
treskiftsarbete.
I
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Helsingfors den 26 mars 1980
Altti

[-]l
f

ffil
ranr- 23o.ooo f

aer- 1 oso.ooo

rroel
roer-

255.000
95.000

Aurela

Simo Elomaa
Bruuno lV]attila

Lauri

Juhani Kolehmainen

Kaarisalo
Oinas
Pesonen

P. Paaermaa

Erkki
Erkki

Juhani Salminen

Olavi Suominen

[Vlartti Lehtinen
Lauri T. Olkinuora

Seppo Riski

lVlatti Uimonen
verkstallande direktor
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Resultatral<nino for den
ordinarie verk#mheten 11-31 12 1979

I ntdkter

1978

av verksamheten

Kostnadsandelar fr6n pensionsanstalterna
Gottgorelser p.g.a. forsummelser
Placeringsverksamhet
lntdkter
Kostnader

ltn in gs - och driftskostna
Personalkostnader
Loner och arvoden
Resor och dagtraktamenten
Socialkostnader

F cirva

ntdkter av dmbetshuset
Byrdkostnader
Datorkostnader
Pensionsanordningskostnader enligt 15
Avskrivningar for inventarier
Ovriga kostnader
Pensionsndmnden
Loner och arvoden
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d

ken ska psper i ode

n

s

res u ltat

+

824154,06
1 169,73

+

822

+44 330 930,09
+ 824 818,90

9U,33 +

524 207,92
+45 679 956,91

+47 131

495,35

-18 224

278,49 -17 912 862,-

-13 486 029,56

-

559 452,50

4 178 796,43

-

1 420 438,15
2 534124,17
3 855 872,54
5 130 169,38
-12 940 6U,24
+ 5 130 268,-

I

R

+ u6 616,74

der

Kostnader for 6mbetshuset
Loner och arvoden
0vriga skotselkostnader
Avskrivningar
Rdntor

Socialkostnader

+45 461 894,28

S

2 489 612,05
712

627,-

8 376 184,42
4 063 067,01
8 953 592,93

-

280112,11
1 117 340,02
2 442 287,O9

239,05 -

2 533 911,33

7 810 336,24
3 761 373,40
9 841 352,47

-

571 306,13
887 547,37
2 833 062,20

-

3 202

APL.

-

-

-

-47

+0

131 495,35

-45 679 956,91

t0

Resultatral<ninq for l<reditforsakrinqs\.,
verl<samheten"1.1-31 .12.1979

1978
F o rsa k r i n g s p re m i e i nta kte r
Kred itftir I u ster pd prem i eford r i n g a r

+20 647 294,40

+16 606 641,89
9 634,50

+13 956 956,46

+12 798 676,08

Placeringsverksamhet
+14 020 810,04
63 853,58

lntdkter
Kostnader
F cird n d ri n g i

f orsd kr i n g sp rem iea nsva

ret

-

kri n g srore lse n s i nta kter
Av frirsdkringsforbindelser fcjranledda prestationer
F cirsd

Utbetalda ersdttningar
Atervunna ersdttningar
Fordndring i ersdttningsansvaret

i

Forsdkringspremierna
Fordndringen i forsdkringspremieansvaret
For6ndringen i ersdttningsansvaret

1 503 904,31
1 720 302,70
-20 632 891

Driftsbidrag
Avskrivn i ngar fcir

a n ld

g g n in gsti I lgd

- 2 6M 068,24
+ 439 791,- 588071
-

n

-23 907 655,06

259,95 + 3 754188,41

-

8 084 989,24

+

670 608,12

3 814 270,71

+ 3 083 580,29

140148,-

387 243,05

-

2 976 594,53

-

+

837 676,18
121 338,-

+

716 338,18

+

513 133.38

+

18 650,81

ngarna

+

79

g

54,34

Direkta skatter
Erlagda skatter
Skattegdld
R

d

kenska ps peri o den s res u ltat

840,-

1 930 366,28
518 837,20

Rcirelseciverskott
Andringar i reserveringarna
Kred itf orl ustreserveri

-20 416 492,61
+11 899

Egen andel i fcirsdkringsrorelsebidraget
Rcirelsekostnader
Loner och arvoden
Socialkostnader
Rdntor
0vriga rorelsekostnader

+27 661 843,47

1 733

*

F ci r s d k r i n g s r ci r e I s e b i d r a g

Aterforsdkrarnas andel

2 288 498,30
+32 315 752,56

534113,84
102 680

636 793,84
+

0

2 439

091,91

644 488,38
131 355,-

531 784,19
+

0

21

Balansral<ning

31 . 12.1979

1978

AKTIVA
F i n a ns ieri n g sti I I gd n g a r
Kassa och banktillgodohavanden
Av kreditforsdkri ngens 6terforsdkringsrdrelse foranledda fordringar
Forsdkri n gsprem ea nsva ret
Ersdttn ingsansvaret
i

Utjdmni ngsandelar for pensionskostnaderna
Ovriga fordringar
Transitoriska fordri ngar
Kred itf orsdkri ngsprem ier
Rdntor
Ovriga transitoriska fordringar

Ovriga finansieringsti llg6ngar

1 322
132

034,203,-

9 862

472,-

1 454

237,-

936 089,48

4 898 572,34
923 664,3 M8 056,66
93 088,84

4 464 809,50
219

354,90

20 895 010,72

21 835 535,22

Placeringstillgdngar
Placeringsfordringar
Sku ldebrevsf ord ri n gar
Obligationer
Aktier

An ld g g n i n g sti I lg d n g a r
Aktier och andelar
Byggnad
lnventarier
Ovriga utgifter med l6ng
verkningstid

22

139 666 279,90
149 908,50
1 211 974,90 141

028163,30

114 457 796,79

764 054,04
53 130 858,2183 223,86
1

92 900

56 271
219 134

035,90
734,42

60 230 524,75
195 583 332,26

PASSIVA

1978

Frammande kapital
Transitoriska skulder
Kred itf orsdkri n gsprem ief orskott
Kred itforsdkri ngens 6terforsdkringspremier
Forskott for kostnadsandelar
Rentor
Ovriga transitoriska skulder

Ovriga skulder
L6ngfristiga 16n
Utjdmningsandelar for
pensionskostnader
Ovriga skulder
Kreditforsdkri ngens forsdkri ngstekniska ansvarsgdld

152

49 622,80
9 906 875,92
757 532,89
3 393 208,03

14 660 048,64

32 452 328,83
548 607,65
1 614 055,40 34 614 991,88

10 594
157 651

Forsdkri n gsprem iea nsva ret
Ersdttn ingsansvaret

809,-

239,-

469,-

168 245

708,-

217 520

Kreditfcirsakringens reserveringar
Kred itforl ustreserveri ngar

1 613

748,52

194 048 890,70

985,90

219 134 734,42

1 s34 441,s6

195 583 332,26

Ansvar

0verl6tits intecknade inne4 000 000,54 560,87

havarskuldebrev
Borgensforbindelser

Helsingfors den 26 mars 1980
Altti

Aurela

Simo Elomaa
Bruuno Mattila
P. Paaermaa
Juhani Salminen

Lauri
Erkki
Erkki

Juhani Kolehmainen

Kaarisalo
Oinas
Pesonen

Martti Lehtinen
Lauri T. Olkinuora
Seppo Riski

Olavi Suominen

Matti Uimonen
verkstdl lande di rektor
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REV S ionsberattelse

Utsedda vid representatskapets ordinarie hostmote den 27
november 1978 att granska Pensionsskyddscentralens forvaltning och rdkenskaper for 5r 1979 meddelar vi efter slutfort
uppdrag foljande.
Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till overvakningsrevisor, har ombesorjt den fortlopande
granskningen av rdkenskaperna i den omfattning god revisionssed forutsdtter. Ddrvid har konstaterats att bokforingen
baserar sig p6 godtagbara verifikat, att affdrshdndelserna
riktigt registrerats i bokforingen, att bokforingen iir riktigt
oppnad samt att bokslutet dr rdtt harlett ur bokforingen.
Penningmedlen har skotts med omsorg och den interna kontrollen dr dndam6lsenligt ordnad. Linehandlingarna dr i ordning och placerings- och anldggningstil196ngarnas vdrdepapper i forvar.
Tillsammans har vi tagit del av representantskapets, styrelsens
och direktionens for kreditforsdkringsverksamheten protokoll samt granskat styrelsens verksamhetsberdttelse och
bokslutet. Ddrtill har vi erh6llit de upplysningar vi funnit
erforderliga.
Bokslutet, som uppfattar den egentliga verksamhetens och
kreditforsdkringsverksamhetens resultatrdkningar samt balansrdkningen, dr uppgjort enligt god bokforingssed. B6da
resultatrdkningarna utmynnar i noll-resultat och balansrdkningens slutsumma ar 219.134.734,42 mark.
Styrelsens verksamhetsberdttelse och bokslutet ger saklig
och riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.
Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen under rdkenskaps6ret skotts omsorgsfullt.
P6 basen av v6r revision foresl6r vi, att bokslutet faststdlls
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for Ar 1979.

Helsingfors den 18 april 1980
Rauno

Kousa

Jaakko Heikkonen,
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Bjarne Lindholm

CGR

Folke Tegengren, CGR

Forvaltningsorgan
Suppleanter

REPR ESENTANTSKAPET ordinarie medlemmar

Overdirektor Vil ho Jdppinen

Generaldirektor Erkki Sunila,
ordforande

Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

Stadsdirektor U ljas tVlSkeld,
viceordforande

Representanter for arbetsgivarna
Verkstdllande direktor Tor Stolpe
Verkstdllande direktor Heikki Bachmann
Verkstdllande direktor Pentti Somerto
Kommerserddet Kalervo Salo

Bergsr6det Stig Hesto
Bergsridet Mauri Melamies

Lantbruksr6det Heikki Perho

Direktor Tapani Kahri
Verkstdl lande direktor Jarmo Pellikka
Verkstdl lande direktor [Vlarkus Tiitola

BergsrSdet Martti Hovi

Sjofartsrddet Heikki Holma

Representanter for arbetstagarna
Ordforanden Esko Suikkanen
Ordforanden Jarl Sund
Ordforanden Pekka Virtanen
Ordforanden Matti Haapakoski
Ekonomidirektor Kalervo Tuure
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa

Ordforanden Pekka Oivio
Ordforanden Viljo Ronkainen
Ordforanden Sulo Pentti16
Ordforanden Lauri Vilponiemi
Socialr6det Yrjo O. Kostet
Ordforanden Jorma Reini

Representanter for lantbruksforetagarna

Haavisto
Hakamdki
Ordforanden Ola Rosendahl
Ordforanden Heikki

Lantbruksr6det Toivo

Kommunalr6det Reino Pirhonen
Kommunalr6det Lauri Heitto
Fiskaren Viljo Sahlsten

Representanter for foretagarna
Handlanden Erkki Baitala
KommerserSdet Aarno Pajunen

lndustrirSdet P. K. Juntunen
Verkstdllande direktor Tarmo Korpela

Representanter for pensionsforsakri ngsbolagen

Palm6n

Verkstdllande direktor Lars
Verkstallande direktor Kurt Ljungman
Verkstdllande direktor Pertti Paloheimo Viceverkstdllande direktor Klaus Ekholm
Verkstdllande direktor Jukka
Fil. doktor Viljo Keindnen

Syrjdnen

Representanter for understodskassorna
Forvaltn. kandidat [VIikko

Haramo

Agronom Samuli Simula

Representanter for pensionsstiftelserna
Dipl.ingenjor Eelis

Makkonen

Ovriga medlemmar
Professor Martti J. Karvonen

STYRELSEN

Ekonom Aake Lehmus

Med. o. kir. doktor Turo Niemi

Fil. magister Altti Aurela,
ordforande
Verkstdllande direktor C. G. Aminoff,

viceordforande

Representanter for arbetsgivarna
Vicehdradshovding Mauri Moren
Vicehdradshovding Erkki Oinas
Dipl.ingenjor Lauri Olkinuora

Agronom Henrik Sumelius
Direktor Pekka Merenheimo
Vicehdradshovding Rolf Wid6n

Representanter for arbetstagarna
Ordforanden Veikko Ahtola
Sekreteraren Simo Elomaa
Verksamhetsledare Olavi Suominen

Ordforanden Martti Veirto till 11.5.1979
Socialsekreterare Lauri Kaarisalo fr6n 11.5.'l 979
Ordforanden llmari Kosonen
Verksamhetsledare Pekka Porttila

Representanter for lantbruksforetagarna
Vicehdradshovding Bruuno tVlattila

Direktor Taisto Paatsila

Representanter for foretagarna
Adm. vet. doktor Waldemar Biihler

Generalkonsul Pauli Paaermaa

Ovriga medlemmar
l\4ed. lic. Martti Lehtinen
Fil. doktor Erkki Pesonen
Verkstdllande direktor Juhani Salminen

San. konteramiral Esko Helske
Fil. kand. Pertti Ojantakanen

Vicehdradshovding Aarre [Vletso
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REVISORER
Ekonom, CGR Folke Tegengren
Pol. magister Bjarne Lindholm

Ekonomichef Rauno Kousa
Ekon. magister, CGR J. V. Heikkonen

Ekon. magister, CGR Torsten Ekroos
Verksamhetsledare Ensio Seppdld
Ekonomiforvaltare Pentti Kymensalo
r 31 .7.1979
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

FO R ETAGARNAS D ELEGATION
Verkstdllande direktor Matti Uimonen,
ordforande
Viceverkstdllande direktor Jouko Sirkesalo,

viceordforande
Trafikidkare Raimo Turku
Ordforanden Veikko Valkama
Direktor Sylvi Kdkonen
Verkstdllande direktor Martta Laur6n
Advokat Kullervo Kemppinen
Direktcir Eino l. Leino t 30.11.1979
Ekonomier6det Simo Pakarinen
Verkstdllande direktor Eino Kalpala
lndustrir6det Paavo V. Suominen
Bitradande direktor Pertti Kajanne
lndustrirSdet Erkki Pekkinen
Viceverkstdllande direktor Klaus Ekholm
Verkstdllande direktor Lars Palm6n
Verksamhetsledare Olli Simoinen

KONSULTATIVA

KOIVIMI

lngenjor Fritz Kuula
Pol. magister Arno Linnoila
Apotekare Matti Kannisto
Forfattaren Leo Kalervo

Jur. ombudsman Jouko Saari
Generalsekreterare Jouko Kuisma
Verkstdllande direktor Tauno Terttunen
Ekonom Pirjo Latva-aho
Verkstdllande direktor Reijo Mdkinen
Jur. kand. Raimo Lahtinen
Ekonomier6det Lennart Osterberg
Bitrddande direktor Alpo Mustonen
Direktor Ralf Lehtonen
Ekonom K. Erik Lindstrom

ISSIONEN FOR INVALI DITETSANTNDEN

Regeringsr6det Heimer Sundberg,
ordforande
Direktor Lauri Koivusalo,

viceordforande
Specialistldkaren i inre medicin
Martti Lehtinen
Specialistl6karen i inre medicin och
kardiologi Matti Saarinen
Bitradande professor i inre medicin

Matti Kekki
Docenten i inre medicin Lauri Autio
Specialistldkaren i psykiatri Esko Kdrhd
Avdelningschef

J

uhani Jdntti

Specialistldkaren i ortopedi
Olli Klossner
Med. lic. Markku Toropainen
Specialistldkaren i allmdn medicin
Hannu Suutarinen
Avdelningschef Erkki Sillanpdd
Avdelningschef Marjatta Sir6n
Direktor Paavo Hyvonen
Direktor Seppo Pietildinen

Bitr. avdelningschef Pentti Aaltonen
Specialistldkaren i inre medicin

Risto Kdrdvd
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Avdelningschef Antti Suominen
Specialistldkaren i inre medicin
Felix Heikel

Docenten i inre medicin Kimmo Luomanmdki
Med. o. kir. doktor Tapio Vdre
Byr6chef Esko Laitinen
Med. o. kir. doktor Vesa Vaaranen
Funktiondr Toivo Ranta
Specialistldkaren i inre medicin och

arbetshygien Kaj Ahlman
Verkstdllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Direktor Heikki SipilS
Bitr. avdelningschef Liisa Kostian
Avdelningschef Gunnel Liljestrand

DIREKTIONEN FOR KREDITFORSAKRINGEN
Verkstdllande direktor Matti

U

imonen

ordforande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direktor Lauri Koivusalo
Avdelningschef Ensio Tuominen

Expertmedlemmar
Vicehdradshovding Ossian Antson
Tf. professor Eero Artto
Viceverkstdllande direktor Klaus Ekholm
Verkstdllande direktor Antti Karkinen
Bankdirektor Simo Kdrav6
Direktor Antti Savolainen
Bankdirektor Lauri Suomela

KONSU LTATIVA KOIVIVIISSION EN TON INFORIVIATIONSARENDEN
Verkstdllande direktor [Vlatti Uimonen, ordforande
Avdelningschef Yrjo Larmola, viceordforande
lnformationschef Leo Allo

Avdelningschef Kimmo Eskola
lnformationschef Heikki Helkavuori
lnformationschef Eva-Helena Jussila
lnformationschef Antti Kyyndrdinen
lnformationschef Antti Pullinen
lnformationschef Erkki [Vlaasalo
lnformationschef Sakari Montonen
Direktor Eero Santala
I nf ormationschef t\4atti Sdromaa
Direktor Pauli Toivonen
Avdelningschef Heimo Tuomarla

PEN S I O NSS KYD DSCENTRALENS LEDAN D E TJAN STETVIAN
Verkstdllande direktor Matti Uimonen
Viceverkstdllande direktor Jouko Sirkesalo
Juridisk direktor Lauri Koivusalo
Administrativ direktor Antero Viitanen
Planeringsdirektor Markku Hdnninen

Administrations- och ekonomiavdelningen,
avdelningschef

bitr. avdelningschef

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka Planting
Margaretha Aarnio
Jussi Vanamo

Fdltu ndersokn i ngsbyrSn, byr5chef
Pensionsforskn ingsby16 n

Simo Forss
Jussi Vanamo

Rdkenskapsbyr6n
Kontorservicebyr6n, byrSchef
Forskningsavdelningen, avdelningschef

Statistikbyriin, byr6chef
Forsdkringstekniska avdelningen, avdelningschef
bitr. avdelningschef
lnkomstreg isterbyrin
Matematiska byr6n, byr6chef
Pensionsregisterby16 n, byrSchef
lnformationsavdelningen, avdelningschef
BroschyrbyrSn, byr6chef
Kontaktbyrin, byr6chef

Juridiska avdelningen, avdelningschef
bitr. avdelningschef
Pensionsby16n, byrdchef
RemissbyrSn, byr5chef
Tillsynsbyr6n, byr6chef
Kreditforsdkri ngsavdel ni ngen, avdelni ngschef

bitr, avdelningschef
Planeringsavdelningen, avdelningschef
Fdltchef
Ombudsman
Personalchef

Utbildningschef
Fastighetsdisponent

Leena Lietsala
Martti Hdnnikdinen
Heikki Poukka
Heikki Poukka

Synnove Hesso
Helena Luoma

Yrjo Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist

Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
llkka Savoheimo
Markku Sirvio
Esko Prokkola

Ari Laine
Antero Ahonen
lVlauri Vanhatalo

lVlatti Puranen

Mirjam Tynnil6
Lauri IVldkelSinen
Risto lsopahkala
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Pensionsnamndens
verksa m h etsbe ratte lse 197 9
Antal besvdr
Till pensionsndmnden inkom under 6ret
6 172 nya besvdr. Under samma tid gav
pensionsndmnden beslut i 6 383 besvdrsdrenden. Den genomsnittliga handldggningstiden for ett besvdrsdrende var cirka 7
mSnader.

Andringar

slut till besvdrandes formSn i 16,8 procent
av fallen samt Sterforvisade 5,7 procent av
fallen till pensionsanstalterna for ny behandling. IVlotsvarande procenttal for de fall
som gdllde invalidpension var 12,5 och 2,3.

i

pensionsa nsta lternas besl ut
lVed anledning av besvdren dndrade
pensionsndmnden pensionsanstalternas be-

Helsingfors den 12 februari 1980
Heimer

Sundberg

Pekka lhalainen

Pensionsnemndens medlemmar
Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Regeringsrddet Heimer Sundberg,
ordforande
Referendarier6det Erkki Ahonen,

viceordforande
Regeringsrddet Lasse Sinivirta,
viceordforande
Regeringssekreterare Tuul ikki Haikarainen
viceordforande

Medicinalrddet Jussi Antila
IVled. lic. Felix Heikel
IVIed. lic. Alpo Luppi

Med lic. Nils Weckman
Avdelningschef Juhani Jdntti
Fil. mag. Anita Lundstrom

Med. lic. Heikki Takkunen
Med. lic. Paavo Poukka
l\4ed. lic.Paul Sandstrom
Med. lic. Leo Jarho
Byr6chef Seppo Virtanen
Fil. mag. Kaarlo Honka

Representanter for arbetsgivarna
Vicehdradshovding Mikko Hurmalainen
Jur. lic. Tauno Jaatela
Vicehdradshovding Seppo Riski
Agronom Viljo l. Sirkid

Jur. kand. Johan Astrom
Jur. kand. Jouni Saastamoinen
Vicehdradshovding Risto Rusama
Agr. o. forst. lic. Patric Hackman

Representanter for arbetstagarna
Ekononriforvaltare Antti H ietanen
Lonesekreterare Esko Honkavaara
Soc.pol.sekreterare Jukka Vainio

Funktiondr Toivo Ranta

Sakkunnigldkare Markku Toropainen
Socialsekreterare Lauri Kaarisalo
Vicehdradshovding Raila Kangasperko
Ekonomiforvaltare Martti Rauhamo

Representanter for lantbruksforetagarna
Agronom Eeva Hetemaki
Agronom Pentti Saarimdki

Agronom Kari Ventola
Agronom Paavo Vuoksinen

Agronom Ake Johanson
Agronom Tapio Punttila till 1.9.1979
Agronom Tapani Vanhala fr6n 1.9.1979
Agrolog Tauno Jouhtimdki

Agrolog Tage Ginstrom

Representanter for foretagarna
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Verksamhetsledare Helge Blomqvist

Organisationsdirektor Kari Heikkild

Jur. kand. Raimo Lahtinen

Jur. kand. Jouko Saari

a

Andringat i arbetspensionslagstiftningen tr1979
9.2.1979

28.12.1979

forbdttrades invalidpensionsskyddet for moder som ldmnar forvdrvsarbetet och stannar
hemma for skotseln av sm6barn s6, att
pensionsskyddet vid arbetsoformdga 5r detsamma som under tid i forvdrvsarbete si
liinge modern har hand om barn som dr
yngre dn tre 5r. Detta pensionsskydd jdmstalls med pensionsskydd under tid i
forvdrvsarbete i hogst nio 6rs tid.

sdnktes den nedre Sldersgrdnsen for erh6llande av avtrddelsepension till 45 6r for Snka
eller till samma 6lder som for maka. Samtidigt gjordes det lSttare for lantbrukare som
ingdtt produktionsdndrings- eller trddesavtal
att erh6l la avtrddelsepension.

19.6.1979
gav statsrddet for genomforande av experimentet med fortida pension beslut om
pensionsstod. Enligt beslutet kan staten bevilja pensionsstod 5t arbetsgivare, som l6ter
63 6r fylld och i APl-arbetsforhSllande anstdlld arbetstagare 96 i pension med i beslutet avsedd fortida pension och i stallet for
denne via arbetskraftsbyr6n anstdller en
arbetslos, som inte har fyllt 25 Ar, eller av
sdrskilt skdl en arbetslos, som redan har fyllt
25 6r. Fortida pension skall anordnas som en
i enlighet med 11 5 APL registrerad frivillig
arbetsloshetspension. Experimentet p6g6r
fram till slutet av juni 1980 och for pensioner som beviljats under experimenttiden kan
pensionsstod betalas fram till slutet av 5r
1982.

14.12.1979
dndrades stadgandena for pensionernas samordning s6, att ersdttning som utges for
skada idragen i krigen 6ren 1939-1945 inte
mi nskar arbetspensionen.
sdnktes den Sldersgrdns, som dr forutsdttning for erh6llande av arbetsloshetspension,
frSn 1 .1 .1980 s6, att till arbetsloshetspension
berdttigade dr 16ngvarigt arbetslosa arbetssokande som 5r fodda ir 1925 eller tidigare.
dndrades den nedre Sldersgrdnsen for erhSllande av generationsvdxlingspension s6, att
berdttigade till denna pension 61 1980 dr
lantbruksforetagare, som dr fodda Ar 1925
eller tidigare.
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tr 1979

Statisti kuppg ifter for
Pensionsa nsta lternas verksam het

KAPL

APL

Pensionsanstalter,
st.
Forsdkrade 31.12.,1 000 st.
Pensioner
31.12.,1 000 st.
Beviljade pensioner,
1 000 st.
Premieintdkt-),
milj. mk
Pensionsutgift,
milj. mk
Ansvarsgdld*), 31.12., milj. mk
Ansvarsbrist*), 31.12., milj. mk

119
1 080
251
32
4 770
2 745
18 050

LFoPL

412

M6

4 181

2740

75

75

20 940

65
485
549

964
948

257

800
662

296

748

1

230
99
11

580
578

735
926

Genomsn.pension 31 .12., mk/m6n
Genomsn.beviljad pension mk/m6n

Totalt

FoPL
13
95
36
5
290

1 038

1

121

255
147
17

140

533
65
5 780

-) enligt uppskattning

Antal pensioner

31 .1 2., 1

000 st.
1975
175
157

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner
Totalt

1

53
386

1976
197
166
2
62
427

1977

1

220
174

978
242
175

2

5

70
466

79
501

1979
263
175

I

87
533

Andringar i antalet pensioner
Ar 1979,1 000 st.

Pensioner 31.12.1978
Beviljade nya
0verg6tt i Slderspension
Avslutade
Pensioner 31.12.1979

invalid-och
arbetsloshetspensioner
180
24

-13

Slderpensioner
242
18
13

183

263

-8

-10

familjepensioner
79

totalt
501

10

52

-2

-20
533

87

Pensionsutgift milj. mk
975
668
667
3
183
1 521
1

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsloshetspensioner
Familjepensioner
Totalt

Alla ovan anforda siffror omfattar aven registrerat tilldggspensionsskydd
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1976
969
949
5
267

2 190

1977
1 341
1 272
10
366
2 989

978
1 617
1

14/,6
21

443
3 527

1979
1 971
1 617
53
540

4 181

