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Arbetspensionsskyddet Ar 1 982

s.4

Arbetspensionslagarna stiftades sA, att de uppnAr full
effekt 40 Ar efter ikrafttriidelsen. Halva tiden har nu gAtt
till iinda. Arbetspensionsanstalterna utbetalade detta Ar
pensioner enligt sagda lagar sju miljarder mark. Beloppet 6r ungefdr en miljard stOrre dn fdregAende Ar.

i

Pensionsskyd dscentralens

verksamhet

s.5

Pensionsskyddscentralen betjdnar centraliserat de ar
betspensionsfdrsdkrade samt omhiinderhar de for arbetspensionsanstalterna gemensamma uppgifterna.
Pensionsskyddscentralens kred itf6rszikring anvdnds
som stikerhet for lAn hos arbetspensionsanstalterna och
som tiickning for pensionsstiftelsernas och -kassornas
pensionsansvar. I utvecklandet av arbetspensionsskyddet har Pensionsskyddscentralen en central stallning.

De arbetspensionsfdrsdkrade

betjdnas

s

Verksamheten som arbetspensionsanstalternas

s. 9

5

Den information, som nu ges helt automatiskt, underltittar i hog grad for de forsdkrade skotseln av deras
iirenden. Den datatrafik, som behdvs ifogen mellan
sjukforsaikringen och invalidpensionen, skots automatiskt mellan de olika anstalterna. Pensionsutdrag siinds
till allt fler fOrsiikrade. Pensionsanstalterna ser till att
Alders- och familjepensionsansdkningar gors anhtingiga.

centralorgan

Pensionsskyddscentralen har hand om arbetspensionssystemets olika register, fordelar de gemensamma
kostnaderna och ger anvisningar At pensionsanstalterna. Skotseln av fdrtidspensionssystemet, som vid mitten
av Aret treidde i kraft f6r frontveteranerna, stod for den
mest betydelsefulla okningen i samarbetet mellan Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna.
Fortidspensionen dr en arbetspension, som tidigarelagts
pA grund av frontveteranens fronttjdnsttid och pAfrestningen i det nuvarande arbetet, och skOtseln av fortidspension anfortroddes ddrfor arbetspensionsanstalterna.
Vid Arets slut utgick 2 500 fdrtidspensioner till betalning.

Kreditforsdkringen

s. 10

Av Pensionsskyddscentralens kred itforsiikringskunder
h6r en tredjedel till industrin, en femtedel till handeln

samt ntirings- och inkvarteringsrorelsen. Av kunderna
finns niistan hiilften i Nylands kin, 90 procent i de fem
ldnen i lndustri-Finland.

Utvecklandet av arbetspensions-

skyddet

s.12

Pensionsskyddscentralens forskningsprog ram faststdl ldes for de niirmaste Aren. Enligt programmet kommer
andelen nationalekonomiska undersdkningar att i nAgon
mAn oka.
I

nformation om arbetspensions-

skyddet

s.14

Fdr den direkta informationen till de forsdkrade anvdnds

olika offentliga kanaler och broschyrer. Utbildningen och
den indirekta informationen riktar sig till anstEillda vid
pensionsanstalterna och till dem som vid sidan av sitt
eget arbete iiven har hand om pensions6renden

Statistikuppgifter
lnternationellt samarbete

s.

'15

s. 23

Socialforsdkringens finansiering dr ett stdndigt Aterkommande problem som behandlas vid de internationella
sammankomsterna. Socialtrygghetskonventionen med
Forbundsrepubliken Tyskland dr en f6rsta bdrjan till ett
uppenbarl igen al lt vidstrdcktare konventionssamarbete
inom den niirmaste framtiden.

Personaloch intern administration s. 23
Personalen :ir till sitt antal ndstan konstant och omsattningen obetydlig. Att lara in anvdndningen av den okade
kontorsautomationen Ar den st6rsta arbetsu ppgiften
inom den interna utbildningen.

Resultat- och

balansrakningar

RevisionsberAttelse
F6rvaltningsorgan
Pensionsndmndens verksamhetsberdttelse
Pensionsndmndens medlemmar
Sifferuppgifter

2

s.24
s. 28

s.30
s.35
s.36
s.37
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AR 1982
Arbetstagarnas pensionslagar
APL och KAPL har varit i kraft
20 hr. Utvecklingen under dessa
tjugo 6r har medfdrt inte endast
en betydande 6kning av det
antal personer som omfattas av
lagarna utan dven att nya fdrmAner har infdrts i lagstiftningen
och att pensionsnivAn har hdjts.
SAlunda togs familjepensionsskyddet med i arbetspensionerna Ar 1967, fdretagarnas pensionsskydd trridde i kraft 1970,
som en ny fdrmAn infdrdes arbetsldshetspensionen 1971 och
delinvalidpensionen 1 973.
i

Pensioner en ligt pensionslagarna f6r arbetstagare och f6retagare betalades vid Arets slut till
625 000 personer. Arbetspensionsanstalterna utbetalade
sammanlagt 6,93 miljarder mark
som pensioner enligt dessa lagar. Den nominella 6kningen
frAn foregAende Ar var 1 ,07 miljarder mark. Som ovriga arbetspensioner, den offentliga sektorns pensioner och sj6manspensioner, erlades 6,07 miljarder mark, vilket innebdr, att arbetspensionerna inal les utgjorde en post om 13 miljarder
mark. I form av lagstadgade
pensioner utgavs samman lagt
23,13 miljarder mark.

Arbetspensionssystemets ansvarsgdld var 38,6 miljarder
mark och premieinkomsten 9,25
miljarder mark. Den genomsnittliga premieprocenten fdr APL
och KAPL var 12,4 och 123 de
amorteringarna pA grund av
premienedsdttn n garna Aren
1978 och 1979 dven beaktas.
F6PL:s fdrsdkringspremie var i
genomsnitt 11,1 procent och
LFoPL:s i genomsnitt 5,2 procent.
Den ekonomiska stagnationen
har i hela den industriella vdrli

4

den lett till en 6kad diskussion
om hur soclalskyddet skall finansieras. I Finland har finansieringsfrAgorna redan i f lera Ars
tid debatterats och detta har
dven lett till dndringar i premiegrunderna. Andringarna har
ocksA gal lt arbetspensionspremien, vilket det gAngna Aret
dven visar. Social- och hdlsovArdsministeriet ti lsatte i bdrjan
av Aret en arbetspensionspremiearbetsgrupp, som fick i uppdrag att utgAende frAn den nuvarande lagstiftningen utreda
dels f6rfarandet vid faststdllandet av arbetspensionspremien,
dels mdjligheterna att utveckla
en basmodellfor premien. Det
huvudsakliga syftet med detta
arbete var att sdkerstdlla de
forsdkrades fdrmAner pA l6ngre
sikt. Arbetsgruppen fick itilllaggsuppdrag att utreda vilka
mojligheter det fanns, att siinka
premien fdr unga personer. Arbetsgruppen ansAg, att premien
fdr unga personer kan sdnkas till
ungefdr hdlften av den genomsnittliga premienivAn Vid behandlingen av 1983 Ars budget
och vid devalveringsu ppg6relsen ddrefter genomfdrdes sdnkningar av APl-premien, vilka till
sitt totalbelopp utgjorde 0,7 procentenheter. APL: s g rund rdnta
hdjdes 1 .1 .1 983 f rAn 8,5 procent
till9,5 procent.

varandra, att anstalterna skulle
rAdg6ra sinsemellan fdr att om
mojligt nA fram till ett gemensamt resultat. De praktiska detallerna fOr detta fdrfarande har
planerats i samarbete med vardera parten. Kommittens dvriga
f6rslag hAller som bdst pA att
genomfdras eller har redan genomf6rts.

I

Den av social- och hdlsovArdsministeriet ti lsatta kommitten fdr
bedomningen av arbetsofdrmAga lade pA vAren fram sitt betdnkande. Det viktigaste av kommitt6ns forslag var rekommendationen om, att vederb. arbetspensionsanstalt och Folkpensionsanstalten vld beslut som gdller
arbetsof6rmAga pA f6rhand
skulle underriitta varandra om
sitt fdrslag tlll beslut och, ifall
dessa inte 6verensstdmde med
I

Lagen om fortidspension for
frontveteraner trddde i kraft vid
borlan av juli. Rdtten till denna
pension avg6rs av den ndmnd,
som verkar i samband med social- och hdlsovArdsministeriet
och vari statsmakten, veteranorganisationerna och pensionssakkunnigheten dr fOretrddda.
Arbetspensionsanstalterna har i
lagen Alagts att handha den
praktiska skotseln av fortidspensionssystemet, Pensionerna och
de andra kostnader som f6ranleds av att systemet genomfdrs
betalas av statens medel.
Fdrtidspensionssystemet har inte till alla delar fyllt de pA systemet stdl lda fOrhoppni ngarna
utan det har ansetts, att fdrutsiittningarna fdr att erhAlla pensionen dr alltf6r striinga. De lagdndringar som trddde i kraft pA
Arets sista dag har lindrat dessa
villkor.
Lantb ru ksfdretagarnas arbetsi nkomst delas enligt en lagdndring

numera i samma forhAllande
som lantbrukarna deltar i arbetet
pA den gemensamma brukningsenheten. Av den for husbonden och husmodern gemensamma arbetsinkomsten fordelas en tredjedel pA vardera och
den sista tredjedelen delas jdmt
mellan dem, om motiverat skiil
inte finns for en delning p€r annat
sdtt,

PEN S I O N SS KYD DSC ENTRALEN S
VERKSAIVI HET
DE ARBETSPEN-

SIONSFORSAKRADE BETJANAS
Pe n sion sskyd d sc e nt ral e n betj ttnar de forsdkrade genom att
bistd med personlig rAdgivning
och ta emot pensionsansokningar. Dartill overvakar Pensionsskyd d scentral en att fo rsdkri n g sskyldigheten uppfylls samt ger
utldtanden, beslut och rekommendationer i enskilda forstikrades pensionsdrenden,

Datatrafiken gallande
pensionsansdkningar
Under Aret inkom till Pensionsskyddscentralen sammanlagt
33 000 arbetspensionsansdkningar som tagits emot vid banker, postanstalter och Folkpensionsanstaltens lokalbyrAer. Ansdkningarna jdmte ovriga handlingar styr Pensionsskyddscentralen vidare till den beslutsfattande pensionsanstalten. Samtidigt fogas till ansokningarna
uppgifter om sdkandens arbetsf6rhAl landen, f6retagarverksamhet och tidigare pensioner.
De ansdkningar som pensionsanstalterna sjdlva direkt tar
emot, kompletteras vid behov
med uppgifter ur Pensionsskyddscentralens register. For
sAdan komplettering gav pensionsanstalterna meddelanden
om 39 000 ansdkningar. I pensionsansokningsmdngden ingAr
sammanlagt B 900 ansdkningar
om fdrtidspension fdr frontveteraner. Av dessa inldmnades
ndstan 7 000 i april-juni.

Servicen for 6lderspensionsansdkan bdrjar med att Pensionsskyddscentralen i fdrvag sdnder
ti I pensionsanstalterna reg isteruppgifter jamte adresser gdllanI

de dem, som intjdnat arbetspension och som under den pAf6ljande halvArsperioden fyller 65
Ar. Pensionsanstalten sdnder
sedan tlll sokanden en pensionsansdkningsblankett och en
forhandsberdkning av pensionen eller en utredning over de
i n reg istrerade arbetsfdrhAl landena. I februarioch augusti sdnde Pensionsskyddscentralen ut
omkring 15 000 registerutdrag
gdllande nya Alderspensioner
med bdrjedag under tiden
1 .7 .1982-30.6.1983.
enlighet med stadgad praxis
sdnde Pensionsskyddscentralen till pensionsanstalterna pA
basen av de dodsfallsuppgifter
som mAnatligen fAs frAn befolkningsreg istercentralen meddelande om sAdana personer med
intjuinad arbetspension, efter vi lka familjepension inte hade
s6kts. Pensionsanstalterna sdnde i sin tur en uppmaning till
f6rmAnstagarna att ansdka om
familjepensionen. Under Arets
lopp ldmnade Pensionsskyddscentralen uppgifter om cirka
1 400 fall, vari familjepensionsans6kan inte hade gjorts.
I

Datatrafiken gAllande den
primdra dagpenningen frAn
sjukf6rsdkringen
Den omstdndlgheten, att sjukfdrsdkringens dagpenning dr primdr ifdrhAllande till invalidpensionen, forutsdtter en datatrafik
mel lan arbetspensionssystemet
och sjukfdrsdkringssystemet. Till
den pensionsanstalt som beviljar arbetspensionen sdnds ett
meddelande om att primdrtiden
for sjukfdrsdkringens dag pen-

ning upphdr. Ndr dagpenning
har betalats fdr 150 dagar, sander Folkpensionsanstaltens lokalbyrA ett meddelande om detta jzimte bifogat lakarintyg till
Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen fogar i sin
tur bef intliga reg isteruppgifter
om dagpenningsmottagaren till
meddelandet och sdnder detta
vidare till den pensionsanstalt,
pA vilken det ankommer att avgora pensionsans6kan. Pensionsanstalten har dA i allmdnhet redan ndr pensionsansdkan
anhangigg6rs tillgAng till de
uppgifter som behdvs f6r avgorandet. Under Aret formedlade
Pensionsskyddscentralen
25 000 meddelanden om att primdrtiden upphor.
Detta nya fdrfaringssdtt togs i
bruk vid Arets ingAng och har
efter inledningssvArigheterna
f u ngerat klanderf ritt.

Pensionsutd rag sservicen
fdrsdkrades begdran sdndes det ut 130 000 utdrag ur
arbetsforhAl landereg istret. PA
Pensionsskyddscentralens eget
initiativ sdndes sammanlagt
232000 utdrag till dem som
avsl utat ett arbetsforhAl lande,
som flyttat frAn ett arbetsfdrhAllande till ett annat eller som
arbetspensionsf6rsdkrats f6rsta
g6ngen.
PA de

Bland dem som sjdlva bett om
utdrag kunde 2 000 identifieras
som personer vilka dvervdgde,
om de skulle ansdka om fortidspension fdr frontveteraner eller
inte. I dessa fall besvarades
utdragsbegdran med ett till det
5
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uAttuntNtNGAR
Endast i sdllsynta f all Aterger hitllarna en ldng re ful I sti)nd ig
hdndelseked ja.
mAl ni ng

Det troliga dr, att mAlningarna avbildar arbete och levnadssaitt i forhistorisk tid
SA lange endast en eller ett

par

avbildningar med samma motiv har
upptdckts, gdr det inte att med
bestdmdhet ange avsikten med avbildningen.
Nordnorge

KundrAdgivning,
utlAtanden, beslut,
rekommendationer
Pensionsskyddscentralen betjanar personligt arbetspensionsfdrsdkrade och arbetsgivare i
sin kundexpedition, i brev och i
telefon. Antalet fdrf rAg ningsbrev
under 6ret var 12 200.1 breven
frAgade kunderna huvudsakligen om sina pensionsfdrmaner,
om pensionsbelopp och om arbetsforhAllanden som saknas i
pensionsutdraget. Vid behov
har Pensionsskyddscentralen i
brev dven rett ut de pensionsrdttigheter som kunderna intjdnat
andra ldnder.
i

arbetsgivares, arbetstagares, sjdlvstandiga foretagares
och pensionsanstalts ansdkan
ger Pensionsskyddscentralen
beslut eller utlAtande om den
pensionslag som i ett enskilt fall
skall tilldmpas. Sammanlagt
gavs under Aret 576 s6dana
beslut. FdregAende A.r var motsvarande antal 154. Okningen
beror i huvudsak pA de beslut
som gdllde f ri lans-arbetstagare
Til I besvdrsinstanserna ingavs
'108 bemdtanden gdllande tillldmpningsf rAgor.
PA

UtlAtanden till
forsdkringsdomstolen
normala maskinellt utskrivna utdraget fogat brev med anvisningar fdr ansdkan om f6rtidspension.
Ndr en arbetstagare far ett utdrag med en beskrivning 6ver
hur hans egen pension har uppkommit, kan arbetstagaren kontrollera om anteckningarna i registret dr riktiga. Anmdrkningarna om registeruppgifter utreds
vid Pensionsskyddscentralen.
SAdana anmarkningar insandes
av 6 100 fdrsdkrade och de gallde sammanlagt 8 600 arbetsforhAllanden. De utdrag som gav
anledning till anmdrkningar utgjorde 1,7 procent av alla pensionsutdrag.

Fdrsdkringsdomstolen dr hdgsta
besvdrsinstans i arbetspensionsdrenden. Al ltsedan arbetspensionslagarnas krafttrddelse
har forsdkri ngsdomstolen av
Pensionsskyddscentralen inbegdrt utlAtande over alla till forsdkringsdomstolen in ldmnade
besvdr gdl lande arbetspensioner och 6ver ansokningar om
undanrdjande av beslut. I besvdren dr det oftast frAga om
bedomning av arbetsoformAgan. StOrsta delen av ansdkningarna om undanrdjande av
beslut ansluter sig till beslut om
foretagares arbetsinkomst, ndr
dndring i beslutet dnskas efter
det besvdrstiden redan har gAtt
till dnda.

Ansokningarna om fOrtidspension for frontveteraner behandlas av fdrtidspensionsndmnden.
I fdrtidspensionsndmndens beslut soks dndring direkt hos fdrsdkringsdomstolen i de fall, dA
beslutet gdller rdtten till pension,
till exempel f ronttjdnstgdringstiden, arbetets pAfrestande natur
el ler arbetsof6rmAgan. OcksA
6ver dessa av frontveteranerna
inldmnade besvdr har fdrsdkringsdomstolen bett om Pensionsskyddscentralens utlAtande.
lnnan utlAtande ges in till f6rsaikringsdomstolen ber pensionsskyddscentralen den pensionsanstalt, som utgdr ena parten i
drendet, om bemotande samt
inskaffar nddvdndiga hand lingar
och tilldggsutredningar. I besvdrsdrenden gdllande beddmningen av arbetsofdrmAga ber
Pensionsskyddscentralen i al lmdnhet om sdrskilt ldkarutlAtande (av specialist i kardiologi,
ortopedi, psykiatri, i lungsjukdomar eller inre medicin).
Under Arets lopp ingav Pensionsskyddscentralen till fdrsakrlngsdomstolen sammanlagt
2148 utlAtanden. Av dessa gdllde 1 506 besvrir i arbetspensionsdrenden, 325 ansokningar
om undanrdjande av beslut och
317 besvar av frontveteraner
fdrtidspensionsdrenden.
i

FOrsdkri

n

gsskyl

d ig

heten

overvakas

i

Pensionsskyddscentralens
uppgifter hdr att dvervaka att
arbetsgivare och fdretagare
uppfyller sina i APL och F6PL
avsedda fdrsdkringsskyld ig het.
Ti I I

Vid Pensionsskyddscentralen
inleddes i april 1982 en kontinuerlig, pA datatekniken baserad FdPL-6vervakning. tt/ed
hjalp av denna s.k. systematiska
FdPL-overvakn n g kontrol leras
systematiskt att f6retagarna
tecknar sin pensionsfdrsdkring.
Under Aret utreddes vid Pensionsskyddscentralen 10 305 f6i
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retagares fdrsdkri ngsskyld g het.
Fr5retagarna har i allmdnhet efter
uppmaning frivilligt tecknat f6rstikring, Pensionsskyddscentralern var likvdltvungen att uppta
tr,,Angsfdrsdikri ng fbr 7 14 fdretagare.
i

Vid dvervakningen av den iAPL
avsed da fOrsdkri n gsskyl d g hetern har inspektion gjorts hos 715
arbetsgivare. En del av dessa
irrspektioner har fdretagits pA
Pensionsskyddscentralens eget
irritiativ, en del pA uppdrag av
pensionsanstalterna.
i

Fdrsdkringsskyldig heten har utretts vid 448 konkurser och 262
fall av offentlig stdmning samt
vid 283 fusloner. Pensionsskyddscentralen har bevakat sina fordring ar i 42 konkurser och
12fall av offentlig stdmning samt
vid tvA fusioner.
Om arbetsgivarna Inte, trots
uppmaning ddrtill, frivilligt tecknar forsakring, upptar Pensionsskyddscentralen f6rsakri ng PA
arbetsgivarens bekostnad och
fdrordnar samtidigt om fOrhdining av fdrsdkrlngspremien pA
glrund av fdrsummelsen. Under
6.ret har forhdjda premier av
cletta slag Alagts till indrivning
hos arbetsgivare till ett belopp
crm sammanlagt 1 422 000
nrark.
Den fdrsdkringspremie arbetsg iv'aren skall betala forhdjs ocksA i
cle fall, dA arbetsgivaren f rivilligt
tracknat fdrsdkring men gjort det
frSrst ndr den lagfdsta tidsfristen
elAtt titt dnda. Som fdrh6jningar
erv detta slag Alades till betalning under Aret sammanlagt
€i86 000 mark.

F:oretagare med
f 0 retag arve rksam heten
s;om bisyssla kan befrias
f rAn fOrsdkri ngsskyld g het
i

F:oretagare som bedriver i F6PL
etvsedd verksamhet ar skyldig
ertt for egen rdkning uppta i FoPL
ervsedd pensionsfdrsdkring. Foretagare med fdretagarverksamlreten som bisyssla kan befrias
E}

rAn sin fdrsdkringsskyldighet.
Villkor fdr befrielsen dr, att f6retagaren har ett pA de andra
arbetspensionslagarna dn F6PL
baserat pensionsskydd som dr
tillrdckligt. Ansdkan om befrielse
skall gdras hos Pensionsskyddscentralen och bef rielse
beviljas i allmdnhet fdr fem Ar At
gAngen. Pensionsskyddscentralen kan pA ansokan bevilja f6retagare, som beviljats befrielse,
Aterintrdde i FdPL-pensionsskyddets krets under befrielsetiden.

f

PA grund av den lagandring
som trddde i kraft vid Arets
bdrjan overf lyttades behand i ngen av LFoPL-bef rielseansdkningarna pA Lantbruksf6retagarnas penslonsanstalt De LF6PLbef rielseansdkni ngar som gjordes anhiingiga Ar 1981 har
handlagts av Pensionsskyddscentralen, som dven fortsattningsvis handldgger de bef rielseansdkningar dA fOretagaren samtidigt ansdker om befrielse frAn sin fdrsdkringsskyldighet enligt bAde FOPL och
LFoPL.
I

Befrielse frAn i F6PL och i LF6PL
avsedd forsdkri ngsskyld ig het
ansdkte 2 247 foretagare om
hos Pensionsskyddscentralen
under Arets lopp. Beslut gavs i
2 559 fall, varav 444var avslagsbeslut. Aterintrdde i pensionsskyddets krets beviljades
59 fdretagare.

FinlAndare i arbete
utomlands
Vid Arets borjan trddde den nya
nordiska konventionen om socialtrygghet i kraft. Den innehAller nya bestdmmelser dven om
arbetspensionerna. Finsk medborgare kan nu fA rdtt till pension
frAn annat nordiskt land ocks6
pA basen av en kort arbetsfdrhAllandetid. tt/ed stod av konventionen kan dven arbetspen-

sionsf6rsdkringsperioderna i
Finland beaktas, om arbetsfdrhAllandetiden i ett annat nordiskt
land inte dr tillraickligt lAng fdr att
fylla den karenstid som fordras
for att ratt till pension skall upp-

stA i det aktuella nordiska landet. Motsvarande princip ingAr
ocksA i konventionen mellan Fin-

land och Fdrbundsrepubliken
Tyskland, som dr den ena av
v6ra tvA gdllande socialtrygghetskonventioner.
Fdrsakri n gs perioderna faststdl s
pA det andra konventionslanI

dets begdran av Pensionsskyddscentralen, som i frAga om
arbetspenslonsforsiikri n gen f u ngerar som den i socialtrygghetskonventionerna fdrutsatta fdrbi ndelseinstansen. Socialtrygghetskonventionerna har sAlunda
i betydande grad utvidgat den
Pensionsskyd dscentralens verksamhet, som ror utldndska penslonsdrenden. Konventionen
med Fdrbundsrepubliken Tyskland hade i september varit
kraft ett Ar. Datatrafiken gdllande
konventionens verkstal lig het har
varit livligare tin vdntat.
i

Ndr en arbetstagare reser till ett
annat nordiskt land eller till F6rbundsrepubliken Tyskland pA
arbetskommendering av en finldndsk arbetsgivare, krdvs intyg
over att arbetstagaren har ett
ikraftvarande och enligt finlandsk lag ordnat socialskydd.
lntyget behovs fdr att socialforsdkringsavgifter inte skall indrivas i mottagarlandet. Pensionsskyddscentralen har hand om
utfdrdandet av dessa intyg.

Pensionsskyddscentralen ser
dven till att ansdkan inldmnas
om pensioner som arbetstagare
med stdd av socialtrygghetskonventionerna har rtitt till. Under Aret uppmanades over 900
personer att ansoka om pension
frAn annat nordiskt land. Omkring 3 800 flnska medborgare
har under Arets lopp beviljats
arbetspension frAn annat land i
Skandinavien.

VERKSAIVIHETEN
SOIVI ARBETS-

PENSIONSANSTALTERNAS
CENTRALORGAN
Som centralorgan for arbetspension san stalte rna utred e r Pen sionsskyddscentralen de delar i
pension ern a som pen s i onsan stalterna gemensamt skall bekosta, u p p rdtth dl I e r g emen samt
centralregister samt ger anstalterna anvisningar och rekommendationer om lagarnas tilldmning.

Pensionernas
ansvarsfordelning
Finansieringen av arbetspensionerna har ordnats sA, att for en
del av pensionsutgifterna reserveras medelgenom fondering i
fdrvdg. Ansvarig for denna del
av pensionen dr den pensionsanstalt, som avsatt medeltill
fonderingen. Den delav pensionskostnaderna, bland annat
de kostnader som beror pA att
pensionerna bundits till index,
finansieras Arligen i enlighet
med de pensioner som betalas
ut. Fdr pensionskostnaderna till
denna del ansvarar pensionsanstalterna gemensamt. Pensionsskyddscentralen utreder Arligen
pensionsanstalternas ansvarsandelar fdr pensionerna. Ar
1 982 f6rrdttades ansvarsfdrdelningen fdr Ar 1981
.

I APL-, KAPL-, FoPL- och LF6PLpensioner utbetalades Ar 1981
sammanlagt 5 866 miljoner
mark, varav 3 532 miljoner mark
pA APL- och KAPL-pensionsanstalternas gemensamma ansvar
och 536 miljoner mark pA FoPLpensionsanstalternas gemensamma ansvar.

Vid ansvarsfdrdelningen gdl lande APL- och KAPL-pensionerna
uppbar Pensionsskyddscentra-

len hos pensionsanstalterna
sammanlagt 557 miljoner mark
och fdrdelade samma belopp till
de pensionsanstalter som utbetalat mera dn sin egen andel av
ansvaret. Nair de av pensionsanstalterna Ar '1981 erlagda ansvarsfordel n ng sf6rskotten beaktades, ankom det pA Pensionsskyddscentralen att i ansvarsfdrdel n ingsbetal ningar formedla 69 miljoner mark vid den
slutliga ansvarsfordelningen.
samband med ansvarsfdrdelningen betalades till pensionsanstalterna dven den forsdkringspremie som Centralkassan
for arbetsloshetskassorna erldgger till Pensionsskyddscentralen
fdr tdckning av de pensionskostnader som orsakas av att arbetsl6shetsperioder beaktas i
pensionerna. Till APL- och
KAPL-pensionsanstalterna betalades vid ansvarsfordelningen
nal les 7 22 milloner mark.
i

pensionerna 1 99,7 miljoner
mark. FrAn borjan av juli inleddes utbetalningen av statens ersdttningsforskott fdr de i lagen
om fortidspension for frontveteraner avsedda pensionerna,
Som statens ersdttn n gsfdrskott
fdr f rontveteranernas fdrtidspensioner Ar 1982 f6rmedlade Pensionsskyddscentralen til I pensionsanstalterna 1 6,5 miljoner
mark.
i

I

i

I FOPL-pensioner utbetalade
pensionsanstalterna Ar 1 981
sammanlagt 538 miljoner mark.
Av detta belopp utgjorde 1Bl
miljoner mark statens andel i
kostnaderna och detta belopp
betalade Pensionsskyddscentralen till pensionsanstalterna vid
ansvarsfordelningen gdl lande
F6PL-pensionerna.
I samband med ansvarsfordelningen utreddes dven de lagstadgade amorteringarna av de
ansvarsbrister som uppkommit
Aren 1978 och 1979. Ansvarsbristen Ar 1978 var 357 miljoner
mark. Av detta belopp amorterades 25,9 procent Ar 1981, varefter av ansvarsbristen Aterstod
177 miljoner mark, Ansvarsbristen Ar 1979 uppgick till 205
miljoner mark och av detta belopp amorterades 20,2 procent
Ar 1981 . Den AterstAende ansvarsbristen var 137 miljoner
mark.

Under hr 1982 betalades ansvarsfordel n ingsforskotten f6r
pensionerna Ar 1982.1 samband
med dessa fOrmedlade Pensionsskyddscentralen som fdrskott pA statens andel i F6PL-

Anvisningar till pensionsanstalterna
Till pensionsanstalterna sdndes
sammanlagt 57 cirkultir, av vilka
de flesta gdllde dndringar i lagstiftningen samt forsdkringspremierna. Av de Ovriga kan ndmnas den nordiska konventionen
om social trygghet, beaktandet
av olycksfallsersdttningar i arbetspensionerna samt fortidspensionerna fdr f rontveteraner.
Pensionsskyddscentralen har
dven f6ljt med f6rsdkringsdomstolens och pensionsndmndens
avgdranden och informerat arbetspensionsanstalterna om beslut med prejudicierande betydelse,

Konsu ltativa kommissionen
fdr i nval id itetsdrenden
Ar 1982 var det 20:nde verksamhetsAret f6r den vid Pensionsskyddscentralen verksamma
konsultativa kommissionen fdr
invaliditetsdrenden. Kommissionen dr ett samarbetsorgan vars
syfte dr att Astadkomma en enhetlig praxis fdr avgoranden inom arbetspensionssystemet. Till
kommissionen hdr sakkunniga
som fdretrdder dels den praktiska verksamheten vid avgorandet av pensionsdrenden, dels
olika medicinska grenar. Representerade i kommissionen dr
ocksA de centrala arbetsmarknadsorganisationerna liksom
dven frAn Arets borjan lantbruksforetagarnas och de 6vriga fdretagarnas centralorgan isationer.
Kommissionen tillsdtts av Pensionsskyddscentralen fdr tre Ar
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At

gAngen. Kommissionen be-

stAr nu av ordfdrande, viceord-

fdrande och sexton ledamoter,
av vilka Atta dr ldkare.
Kommissionen ger rekommendationer i principiella drenden
gdllande invalidpension samt i
tolknings- och grdnsfall. Rekommendation till avgdrande kan
sAvdl den privata sektorns som
den offentliga sektorns pensionsanstalter samt Pensionsskyddscentralen be om. Enligt
den reglementsdndring som
trddde i kraft vid 6rets bdrjan
kan dven besvdrsinstanser och
myndigheter som handldgger
arbetspensionsdrenden inbegdra rekommendationer av kommissionen.
Under Aret behandlade kommissionen 67 drenden, vari rekommendation hade inbegzirts. I de
flesta fall frAgades om pensionssdkanden skulle anses vara ar'
betsofOrmdgen och frAn vilken
dag rdknat. DA kommissionen
ger sitt utlAtande om, ndr en
sjukdom eller arbetsofdrmAga
har borjat, tar kommissionen
samtidigt stdllning till, vilken
pensionsanstalt det ankommer
pA att fatta beslut i drendet och
svara fdr pensionen. Kommissionen ger endast en rekommendation i drendet och inget
slutligt beslut. SAv€il pensionsanstalterna som besvdrsinstanserna har ndstan utan undantag
i sina avgdranden fdljt kommissionens rekommendationer.

en av penslonsansdkningarna
infor f6rtidspensionsndmnden

lnspektionen vid
pensionskassor och
-stiftelser
Under Aret fanns det 12 pensionskassor och 89 pensionsstiftelser, vars verksamhet omfattade APL:s pensionsskydd Fem
av kassorna hade dven hand om
F6PL:s pensionsskydd. Av
dessa stiftelser och kassor har
75 inspekterats under Arets
lopp. Speciell uppmtirksamhet
ftistes vid de frAgor som fdranleddes av att sjukfdrsakringens
dagpenning dndrades till att
vara primdr I fdrhAllande till invalidpensionen. ldrenden med anknytning ti I pensionskassornas
och -stiftelsernas verksamhet
har 1 13 utlAtanden givits till social- och hdlsovArdsministeriet,
till pensionsanstalter, till arbetsgivare och arbetstagare.
I

Frontveteranernas
fortidspension
Allt arbete med anknytning till
fdrtidspensionen, den nya datatrafiken, registreringen, fdrmedlingen och bokfdringen av nya
uppgifter, rAdgivningsarbetet
och fordelningen av statens medel f6r bekostandet av det nya
systemet, har inneburit nya arbetsu ppg ifter f6r Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har f6r pensionskassornas och -stiftelsernas rdkning, om dessa bett ddrom, haft hand om fdredragning-
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AR 1982

!
I

Antal

unO"t behandling

forfartade ansdkningar

Totalantalet ansOkningar

Forhandsbeslut om
beviljande av penslon

1

0000

7000
6000

,;;;

1.5

Riksdags- Beredning

av

behandling verkstdlligheten
10

s kreditforsdkring kan fdretagen anvdnda som sdkerhet for sina ldn
hos ar b ets pen si on san stalte rn a.
Ddrutover anvdnds kred itforsdkringen till att trygga pensionsstiftelsernas och -kassornas hela
Pen s ion ss kyd d scentral

en

pensionsansvar
Utbudet av bankgarantier 6kade
betydligt under Aret. Trots detta
6kade kred itfdrsdkri n g sku ndernas antal med 550 eller ungefdr
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Till fdrtidspensionsndmnden inkom under Aret B 31 0 ansokningar, av vilka 5 821 har lett till
ett positivt resultat. Avslag har
pA olika grunder givits pA2 268
ans6kningar. De viktigaste skdlen till avslag har varit kortare
fronttjdnsttid dn tvA Ar, att den
erhAllna krigsskadan inte har
medfdrt vdsentligt men, och att
det nuvarande arbetet inte kunde anses vara sA pAfrestande
som ett beviljande skulle ha
krdvt. En del av ansdkningarna
dr obehandlade. DA arrangemangen med att avsluta ett arbete krdver sin tid, utbetalades
vid Arsskiftet 2 530 fdrtidspensioner.

1.7 18 1.9 1.10 1.11 1.12 31.12
Lagens ikrafttrddande

Kundprofilen
Av kreditf6rsiikringens 3 255
kunder hade en fjdrdedel ett
f6rsdkringsbelopp om hdgst
100 000 mark. For en fjdrdedel
av kund.erna dversteg f6rsaikringsbeloppet en miljon mark.
DA kreditf6rsdkringsbeloppet i
mAnga fall dven utgdr hela beloppet fdr f6retagets pensions-

lAn, visar detta, att kundkretsen

huvudsakligen bestAr av smA
och medelstora fOretag.
Av kred itfdrsdkringskunderna
hdrde 36 procent till industrin
och 20 procent till handeln samt
ndrings- och inkvarteri ng rOrelsen. Av kunderna var 66 procent
aktiebolag och 14 procent kommanditbolag
Ndstan 90 procent av alla kunder var koncentrerade till fem
ldn: Nylands ldn 44 procent, Abo
och Bjdrneborgs ldn 14 procent,
Tavastehus lAn 14 procent, Vasa
ldn 6 procent och UleAborgs ldn
6 procent. Detta avviker inte
ndmnvdrt f rAn fordelningen
bland landets samtliga fdretag.
fdrhAllande till antalet fdretag
hade kred itf6rsakringen mest
kunder i Nylands, St tt/ichels och
UleAborgs ldn, minst kunder pA
Aland och i Norra Karelens ldn.
I

Kreditforsakringens
solvensunders6kning
Den av social- och hdlsovArdsministeriet ti lsatta arbetsg ruppen, som hade i uppdrag att
u ndersdka skadefdrsdkri ng sbolagens solvens, avldt sin rapport
Ar 1981 tt/ed resultaten f rAn
denna undersdkning som grund
har en med utomstAende sakkunniga kompletterad arbetsgrupp vid Pensionsskyddscentralen undersokt solvenskraven
frAga om PSC:s kreditfdrsdkringsverksamhet. Vid undersokningen konstaterades bland annat att de krav ministeriet stdllde
betraffande solvensen har fdrt in
kreditfdrsakringen pA en sund
bana. PA basen av undersdkningen uppgjordes nya grunder
for utjdmningsansvaret. Socialoch hdlsovArdsministeriet har
faststdllt grunderna att galla redan boksluten fdr 61 1982. I de
nya grunderna ingAr inga betydande principiella dndringar.
I

i

6kade frAn foregAende Ar med
1,8 miljarder mark eller med 20
procent. Den del av fOrsdkringsbestAndet, fdr vilken tdckning
inte finns i form av sdkerheter,
som 6verlAtits till Pensionsskyddscentralen, var vid Arets
utgAng 5,4 miljarder mark Beloppet okade frAn fdregAende 6r
med 17 procent.
Huvuddelen av forsakringsbest&ndet utgor siikerhet fdr de lAn
pensionsanstalterna bevi ljat
samt for pensionsanstalternas
ansvarsbrist. Beloppet av dessa
forsdkring ar var 9,0 miljarder
mark. Pensionsstiftelsernas och
-kassornas realegendom utgjorde sdkerhet for 2,0 miljarder
mark. Av kred itfdrsdkringsbestAndet har 1 745 miljoner mark
Aterfdrsdkrats i inhemska skadefdrsdkringsbolag.
Kred itforsdkringens premieintdkt var 42,0 miljoner mark. Den
pA basen av premieintakten och
kred itfdrsdkri ng sansvaret berdknade genomsnittliga kred itf6rsdkringspremien dr 0,8 procent
av kred itforsdkri n gsansvaret.

Antalet forsdkringar 6kade fr€rn
forra Aret med741och var vid
Arets slut 6 620.

Ersdttningar
Under Aret intrdff ade 42 skadefall. ForegAende Ar var antalet
37. I ersdttningar utbetalades
under Arets lopp 6,5 miljoner

mark. En del av detta kan Aterindrivas ur sdkerheter och frAn
lAntagare.

Placeringar
Pensionsskyddscentralens placeringsverksamhet har sitt upphov ndrmast i kreditfdrsdkringsrdrelsen. Kreditf6rsdkringens
ansvarsgdld var vid Arets slut
282mil1oner mark. Av detta omfattade det egna ansvaret2TT
miljoner mark.
De placeringstillgAngar som utgdr tdcknlng f6r ansvarsgdlden
vid slutet av Ar '1982var 263,2
miljoner mark. PlaceringstillgAngarna fdrdelar sig pA lAn
(261,7 miljoner mark) och pA
aktier (1,5 miljoner mark).
Av de medel som utgor tdckning
f6r kred itf6rsdkrin gens ansvarsgdld air dessutom 25 miljoner
mark investerade i Pensionsskyddscentralens dmbetshus.

Direktionen fdr kreditf6rsdkri ngsve rksamheten
Di rektionen for kreditfdrsdkringsverksamheten har bland
annat till uppgift att i specialfall
besluta om kreditf6rsdkringspremiens storlek samt om vdrdet av
till Pensionsskyddscentralen
dverlAten sdkerhet. Under Aret
behandlade direktionen 342 sAdana specialtariffef ngsf rAgor.
Darti I behandlade di rektionen
143 lAneeirenden.
i

I

UTVECKLINGEN I KREDITTONSATRINGSVERKSATVHETEN AREN 1978-1982
Ar

1978 1979 1980 1981
lVilj. mk

Fdrsdkringspremier 16,6 20,1 29j 39,7
Rdnteintdkter
12,7 13,9 19,0 22,5
Ersdttningar
,6 -0,2 3,5 15,6
Okning i ersdttningsansvarel 22,3 20,6 30,9 26,3
Forvaltnings- och driftskostnader 2,6 3,1 4,1 5,8
Ansvarsgdld vid Arets slut
145,3 168,2 203,7 235,3
1

ForsdkringsbestAndet
Vid Arets slut ansvarade kreditforsdkringen fdr 11,0 miljarder
mark. FdrsakringsbestAndet

1982

Antal skadefall

15 11 24 37
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65
45 B
b6
28 7
,1

42
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ARBETSPENS I ONSSKYDDET

For utvecklandet av pensionsskyd d et g o r Pe n sion sskyd d scentral en f ramstdl I n i n g a r och
ger utliltanden. Detta sker i samarbete med arbetspensionsanstalterna, social- och hdlsovdrd sm i ni ste riet oc h arbetsm a rkn ad so rg an i s ati o n e r n a.
Pen si o n sskyd d sce ntral e n fo

r
dven statistik samt foretar undersokningar och utredningar over
arbetstagarn as och foretag arnas pensionsskydd och sammanstdller uppgifter om utI

dnd skt pe n si on sskyd d.

Pensionsskyddscentralen fdreslog f6r social- och hdlsovArdsministeriet att rdnta skulle inf6ras
pA pensionsrater som utbetalas
retroaktivt. Rdntesatsen sku le
motsvara den gdllande grundrdntan. PA sA sdtt skulle pensionstagare fA ersdttning fdr den
rdnteforlust som uppstAtt pA
grund av drdjsmAl. F6rslaget baserade sig pA en promemoria
som en arbetsgrupp fardigstallde i borjan av Aret.
I

Fdrslaget ledde inte till lagdndring. Den i slutet av Aret stiftade
allmtinna rdntelagen gdller inte
pensioner. Riksdagen fdrutsatte,
att stadgandena om pensioner
skulle ha fdrsatts i kraft samtidigt. Social- och hdlsovArdsministeriet har sAlunda pAb6rjat
beredningen av de nya stadgandena. Enligt dess kommer
rdntan att var h6gre dn den i
rdntelag-en avsedda rdntan
(16 %). Andringsfdrslaget har
skjutits fram till 6ver Arsskiftet.

arbetspensionsskyddet fdr Personer i frilans-arbetsfdrhAllanden finns betydande brister.
FrAgan har unders6kts av en
arbetsgrupp som tillsatts av
I
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Pensionsskyddscentralens styrelse och som lagt fram en mellanrapport med principer fdr forbdttringarna Utredningen i
drendet pasar fortfarande
Om tolkningar av hur och ndr
APL och KAPL skall tilldmpas i
vissa fall har en arbetsgrupp
fdrdigstdillt en promemoria. Pensionsskyddscentralens styrelse
godkzinde de i promemorian f6reslagna dndringarna och fdrtydlingandena av tolkningarna.
Nya arbetsgrupper har tillsatts
f6r att utreda hur rdttelse skall
gdras dA fors€ikring inte tecknats enligt rdtt lag, fdr att undersdka de minimikrav som stdlls
f6r APLtillhdrighet och for att
utreda de dndringar som mAste
gdras i arbetspensionslagarna
pA grund av lagen om f6rvaltningsfdrfarande.
Den arbetsgrupp som har i uppdrag att utreda hur en dvergAng
f rAn heltidsarbete till deltidsarbete i ett och samma arbetsforhAllande inte skall leda till en
forsdmring av arbetspensionsskyddet, fortsdtter sitt arbete.
Pdlsdju rfarmarnas pensionsskydd dr alltjamt under utredning.

Kommitt6n for utomlandsarbete
lade fram sitt betdnkande fdr
statsrAdet 20.1 2.1 982. Kommittens uppdrag var att utreda rdttskyddet, arbetsfdrhAl lande- och
socialskyddet, arbetskyddet,
beskattningen och arbetsfdrhAllande- och socialskyddet, arbetarskyddet, beskattningen och
f rAgor gdillande arbetsvl llkoren
f6r finldndare som arbetar i arbetsprojekt utomlands, och att
ldgga fram fdrslag till ldsning av
de problem som ddrvid konstateras fdrekomma. I anslutning till
detta ti lsatte Pensionsskyddscentralen i slutet av Ar 198'1 en
arbetsgrupp med uppdrag att
utreda frAgor gdllande pensionslonen for utomlands arbetande f inldndare. Arbetsg ruppens promemoria overldts till
kommitt6n, som beaktade promemorian i sitt arbete. Detrtill
I

hdrdes arbetsgruppens ordf6rande som sakkunnig av kommitt6n.
Av social- och hdlsovArdsministeriet tillsatta kommitt6er, kommissioner och arbetsg ru pper
har fAtt bistAnd med sekreterararbete och med sakkunnighjalp. SAdana samarbetsgrupper dr pensionsAlderskommitt6n, rehabiliteringspengskommissionen, socialskyddsavg iftskommissionen, arbetsl6shetsskyddskommissionen, kommissionen fOr invaliditetsbedomning
samt den finska kommissionen
f6r FN:s vdrldskonferens som
handldgger frAgor om Aldrandet.

Pensionsskyddscentralen foljer
med f6rdndringarna i samhdllet
och de behov av att f6rbdttra
arbetspensionsskyddet som f6rdndringarna eventuellt kan ge
upphov till. Beredningsarbete av
detta slag har varit utredningen
6ver f ami ljepensionsskyddets
dndamAlsenlighet, den utredande undersdkningen av den individuella utvecklingen i APL- och
KAPL-ldnerna fdr de forsdkrade
samt utredningen 6ver behoven
av och mojligheterna till att dndra karensstadgandena i APL.

Forskningsverksamhet
I maj 1982 faststdllde Pensionsskyddscentralens styrelse ett
nytt forskningsprogram fdr de
ndrmaste Aren. Forskningsprogrammet dr ett resultat av ett
grundligt beredningsarbete. Om
dess innnehAll har omfattande
diskussloner fdrts med representanter fOr arbetsmarknadsorgan isationerna, Arbetspensionsanstalternas FOrbund och
olika forskn n gsanstalter.
i

Syftet med det nya forskningsprogrammet dr bland annat att
under de ndrmaste Aren 6ka
andelen nationalekonomiska unders6kningar i Pensionsskyddscentralens forskni n gsverksamhet.
I

den undersdkning som gdller

arbetsofdrmAga publ icerades i
somras tvA rapporter. I den ena
behandlas sambanden mellan
arbetsof6rmAga och arbetsl6shet, i den andra invalidpensionssokandenas fdrvdrvsi n komster.
Utdver dessa har Pensionsskyddscentralen pu bl icerat en
undersdkn ing "Vanhuuseldkkeelle siirtyminen ja hyvinvointi",
som dr en socialgerontologisk
undersdkning av de delfaktorer
som inverkar pA vdlfdrden och
av den betydelse pensionsf6rberedelsen har i samband med
och infdr Alderspensioneringen.

Under Aret har en utredning
gjorts over utldndska familjepensionssystem.

).a

Statistik och oversikter
Fdrsta delen av arbetspensionssystemets statistiska Arsbok utkom i augusti. Boken innehAller
statistikuppgifter om arbetspensionstagarna Ar 1981 . Bokens
andra del, i vilken sammanfors
uppgifter om finansieringen av
systemet och om arbetsfdrhAllanden, utges senare.
Statistiku ppg ifter om arbetspensionerna har dven publicerats
kvartalsvis. Arbetspensionsanstalternas verksamhet Aren 1981
och 1982 har beskrivits i tvA
specialoversikter.

Pensionsskyddscentralens och
Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik pA basen av
reg isteruppg ifter har fortsatt. En
statistik som visar antalet pensionstagare och total pensionens
nivA Ar 1981 har fdrdigstdllts. En
gemensam statisti kpublikation
forbereds.

Nordnorge
r rlld'lll

INFORTVIATION
OIVI ARBETS-

PENSIONSSYSTEN/ET
En av Pen s i on sskyd d sce ntralens uppgifter dr att utarbeta och
s p ri d a en h etl i gt i nfo rm at i on smate ri al om arbets pen s i o n s I ag stiftningen. I informations- och utbi I d n i n g sve rksam heten i ng dr
ocksit att hos personalen inom
soci al s kyd det, pe n s i on s rAd g i varna vid bankerna och hos
andra som pd arbetets vagnar
sysslar med pensionsdrenden,

upprdtthdlla deras sakkunskap i
takt med tiden.
Utover den egna personalen
och de anstdllda vid pensionskassor, pensionsstiftelser och
pensionsf6rsdkringsbolag har
dven mAnga ansttillda inom
verksamhetsomr6den med ndra
anknytning til I Pensionsskyddscentralen deltagit I den interna
utbildningen.

Amnen pA arbetspensionsdagen var denna gAng Aldringspolitiken i Finland, pensionsfdrberedelsen, f rontveteranernas fdrtidspension, bedOmningen av
arbetsoformAga, overvakni n gen
av foretagarna och beskattningen av pensioner.

utbl ldning omfattat socialvArda-

re och socialarbetare vid sjuk-

hus, hdlsocentraler, mentalvArdsbyrAer och kommunernas
socialbyrAer.
Under Aret arrangerades i samrAd med penningin rtittni ngarna
146 utbildningskurser, av vilka
20 omfattade tvA eller tre dagar.
Deltagarantalet vid dessa kurser
var sammanlagt 2 940. FOr anstdl lda vid Folkpensionsanstalten ordnades tre kompletteringskurser och en hela landet
omfattande grundkurs.
I kurser f6r anstdllda vid andra
inrdttni ngar och organisationer
deltog sammanlagt 750 personer.

Vid servicestiillena gjordes 120
informations- och rAdgivningsbesdk. Vid bankernas m6ten for
allmdnheten hdlls fdredrag fdr
sammanlagt 9 100 Ah6rare.

den interna utbildningen inom
systemet har under Aret deltagit
sammanlagt 850 personer. Fortsdttningsvis viktiga tir sAdana
dmnen som pensionsutrdkningen, ansvarsfdrdelningen, bed6mningen av arbetsofdrmAga,
pensionsbesluten, datatraf iken
och lagdndringarna.
Den externa utbildningen inom
systemet omfattar de av Pensionsskyddscentralen bemyndigade off iciella mottagningsstdllena for arbetspensionsansdkningar, vilket betyder ndrmare
4 500 penning inrdttningskontor
och postanstalter samt 400 Folkpensionsanstaltens lokal- och filialbyrAer. Dessutom har denna

I nformationen gdl lde huvudsakligen arbetspensionslagarnas
utveckling under de gAngna 20
Aren samt den pAgAende fdretagar6vervakningen. Vid sidan av
dags- och lokaltidningarna
spreds informationen dven av
social- och arbetsmarknadstidskrifter samt av mAnga veckotidningar. Samarbetet med radions
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Aktuella dmnen behandlades i
redogorelser fdr studerande vid
handelsinstitut och vid Tammerfors universitet, for redaktioner
och redakt6rsg rupper samt
iiven fdr andra yrkessammanslutningar, f rdmst for fdretagare.
Hjalp och bistAnd vid informationsdistributionen har bland annat givits av social- och hdlsovArdsm nisterlet, arbetskraftsministeriet och utrikesministeriet.
Sverige har material stdllts till vAr
representations, till de svenska
myndigheternas och till olika kultur- och arbetsmarknadsorganisationers forfogande samt till
den finska redaktionen vid Sveriges Radio och till finska tidningar i Sverige.
i

I

Reg ionala sammankomster har
ordnats i Lahtis och Joensuu.
Egen avdelning hade Pensionsskyddscentralen pA mdssorna
Vasa, Villmanstrand, Tammerfors, Rovaniemi och Helsingfors
(Aldringsveckan)
i

samband med fdltutbildningen
utreddes nyttan av de kanaler
Pensionsskyddscentralen anvdnder fdr sin broschyrdistribution. Utredningen omfattade 48
orter runt om i landet. FdremAl
for utredningen var pA varje ort
arbetskraftsbyrAerna, apoteken,
htilsocentralerna, beg ravni ngsbyrAerna, biblioteken och pastorskanslierna. Resultaten dr till
nytta sAvdl vid valet av distributionstdllen som vid valet av broschyrmaterial.

I

aktuellt-, social- och vuxenutbi ld n ingsredaktioner fortsatte

I

Basbroschyrmaterialet fdrnyades i sin helhet. NAgra broschyrer fardigstdlldes f6r specialdistribution. Broschyrdistri bueringen utvecklades dven i samrAd med arbetspensionsanstalterna. PA basen av den broschyrserie som tillstdlldes radions vuxentutbi ldning utarbetades en studiekassett med tillh6rande studiehdfte,
Tyoeldke och Arbetspension har
vardera utkommit med fem nummer, av vilka nummer 5 utgavs
som ett specialnummer pA
grund av att arbetstagarnas
pensionslagar varit i kraft i 20 hr.
Beddmningen av arbetsof6rmAga var huvudtema i numret, som
utdelades tlll lakarkAren i hela
landet.

STATISTIKUPPG !FTER

ANDEL

ANDEL

I

KRED ITFORSAKR I NGSBESTAN DET

ENLIGT PENSIONSANSTALTSTYP

1

I
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1

Placeri

slAn
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1

0
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PERSONER I ARBETSTONUNILANDE
ELLER MED EGEN
rOnTTnEARVERKSAMHET
31.12.1982

ANDEL

I

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
PLACERINGAR ENLIGT
NARINGSGREN 1982

tusen
personer
'1200

1

o/
/o

000

90
80

800

70

60

600

50
40

400

30
20

200

10

LF6PL
FoPL

Mmk
Ovrioa
ntiriri'gsgrena132,6

230 000

Handel

115000
Fast

KAPL

APL

16

och
49,3

240 000
1 130 000

46,0

lndustri el-,
och

135,3

ARBETSPENSTONENS (60 %) OCH
FOLKPENSION ENS SAM MANLAG DA
BELOPP ENLIGT DE GENOMSN ITTLIGA ARBETSI N KOMSTERNA
PER LAG 31,12,1982
mk/mAn.

ARBETSPENSTONENS (37 %) OCH
FOLKPENSION ENS SAMMAN LAGDA
BELOPP ENLIGT ARBETSINKOMSTERNA
PER LAG 31.12.1982
ml</mAn.

2500
2500

2000
2000

1

1

750

1

500

1

000

750

1500

1

000

750

500

500

APL
APL

KAPL

Arbetsinkomst

1250 2500 31

Totalpension

1

Arbetspension

I
I

629

1

998

750

1

500 1 860

Rrbetspension 6o %
Folkpension

Arbetsinkomst
78 2901

Totalpension
Arbetspension

I
I

250
1

31

4500

543 1682 1821 2080
463

925 1147

1

665

Rroetspension 37 %
rotxpension
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ANTAL MAN OCH KVINNOR
MED ARBETSPENSION
ENLrcr AlornsxLASS 31 .12.1982
lnvalid- och
arbetsl6shetspensioner

Atderspensioner
kvinnor

man

80-84

75-79
70-74
65-€9

6M4
55-59
50-54

45-49
40_.4.4

35-39
30-34

25-29

-24

80 70 60 50 40 30 20

10 20 30 40 50 60 70

10

GENOMSNITTLIGA ALDERS-, INVALID- OCH ARBETSLOSHETSPENSIONER
ENLIGT APL, KAPL, F6PL OCH LF6PL VID UTGANGEN AV ANTN fi62_82
mk/mAn.

I

Nominella vdrden

I

t rgaz Ars indexnivA
(Levnadskostnadsindex 1951

:

100)

1200

1

000

951

991 994 909
841 848

800

600

744
APL och KAPL
1.7.1962
524
472

628 636 629

5€

650 629

677

606

544 549

450
413

400

200

0

-62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82
FoPL och LFoPL Delpensioner NivAforhdining
1 .1 . 1
1 .7 .1975
1 .1 .1

970

'18

973

80

ARBETSPENSIONSTAGARE

Anrru 1928-1982
VID ARETS SLUT
ENLIGT PENSIONSSLAG
tusen
personer
650
600
550
500

I

647000
Familjepensionstagare
134000
513000

lnvalid- och
l6shetspensionsta-

450

gare

400

192000

350
300

Alderspensionstagare
321 000

250
200
'150

100

50

-78 -79 -80 -81

-82

GENOMSNITTLIGA FAMILJEPENSIONER ENLIGT APL, KAPL FoPL OCH LFOPL
VID UTGANGEN AV AREN 1967_82
mklmAn.

I

Nominetla

vdrden J

t

rsez Ars indexniv6

(Levnadskostnadsindex 1951 = 100)

1200

1000

800
669 659 688682 681

646
600

583

617611 609

705

616
577

556

575
531

400

200

0

-62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82
F6PL och LF6PL
1.1.1970

19

ANDELEN PERSONER, SOIV VID KALENDERARETS UTGANG HORDE TILL
ARBETSPENSIONSLAGARNAS (AqL, KAPL, FOPL, LFOPL) KRETS AV DEN
15 _ 64 -ARIGA BEFOLKNINGEN ANEU 1972_81, "/"

Mtin

60

60

55

55

50

50

45

45
Kvinnor

40

40
I

-72

73

-74

75

-76

77

79

78

-80

-81

ANTAL PERSONER I ARBETSTONIAILANDE ELLER SOM FORETAGARE
VID ARETS UTGANC ANTru 1962_1981, TUSEN

'1600

TOTALT

600

1

500

1

500

1

400

1

400

1

300

1

300

1200

1200
1

100

1

000

APL

1

100

1

000

900

900

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400
LFOPL

300

300
200
100

0
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1

KAPL

200
100
FOPL

-62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80

0
-81

ANTAL pAgon.JnDE ApL-, KAPL-, F6pL-,
1 963-1 982

ocH

LFoPL-pENSIONEn

Anrn

AlornspENSroNER

30000
20000
0000

1

0
63

-65

-67

-69

71

-73

75

-77

79

-81

77

79

-81

TNVALTDpENSToNER (DELpENSToNERNA rrucAny

30000
20000
1

0000
0

-63

-65

-67

-69

-71

73

75

-71

73

-75

77

79

FAMILJEPENSIONER

20000
1

0000
0

-67

-69

-81

AR B ETSLOSH ETSPENS ION ER

1

0000
5000
0
-71

73

-75

-77

-79

T*
-81
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NTER NATI O N ELLT SAIVIARBETE

En betydande del av pensionsfdrsdkringens internationella
samarbete sker Inom lnternationel la socialskyddsorgan isationen ISSA. Pensionsskyddscentralen deltog i nAgra av ISSA:s
mdten, av vilka de betydelsefullaste var de fem permanenta
kommitt6ernas moten i Hamburg och Paris samt motet i
Luxemburg gdl lande datorteknikens utveckling.

Pensionsskyddets finansiering
bdrjar inta en framtriidande
plats vid utbytet av erfarenheter
mellan pensionsanstalterna. Ett
konkret exempel pA detta iir den
internationel la konferens som
anordnades i Rom av det itaienska socialforsdkri ngsvdsendet och som dryftade den fdrsdmrade ekonomin for industriliindernas pensionssystem.

deltog Pensionsskyddscentralen i lnternationella rAdets
fdr socialtrygghet ICSW:s 21
vdrldskonferens i Brighton i England. Dessutom har ett flertal
skand naviska samarbetsmdten
hAllits. Danmark var denna gAng
vdrdland f6r arbetspensionsmotet och socialfdrsdkringsku rsen.

Den nya nordiska konventionen
om socialtrygghet trddde i kraft
vid 6rets bdrjan. Den med Fdrbundsrepubliken Tyskland ingAng na socialtryg g hetskonventionen Aret f6re har visat sig vara
av stdrre betydelse dn vad som
kunde vdntas ndr konventionen
ingicks. De tyska avtalsparterna
bes6kte Pensionsskyddscentra-

Dartil

I

i

len fdr att ndrmare studera de
problem som uppkommit vid tillldmpningen av konventionen i
Finland. Beredningen av ikrafttrddelsen for den redan undertecknade konventionen med
Storbritannien pAgick under
Aret.

I

Om arbetspensionerna i Finland
och om socialskyddet i allmdnhet formedlades uppgifter till
ISSA, till andra organisationer
och pensionsanstalter. Vid Pensionsskyddscentralen uppgjordes en berdttelse 6ver, hur den
av ILO godkanda generalkonventionen gdllande Alders- och
invalidf6rmAner och fdrmAner till
iinkor och f6rdldraldsa har f6rverkligats i Finland under tvAArsperioden 1 980-1 982.

PERSONAL OCH INTERN ADN/I NISTRATION
Pensionsskyddscentralens personal bestod vid Arets slut av
398 personer. I detta antal ingAr
dven de tillfdlligt anstdllda, sammanlagt 27 personer. Den ordinarie personalen utdkades under Aret med en person, och
personalomsdttningen var 4,5
procent.

maskin som pA vAren togs i bruk
vid maskinskrivningsenheten.
FOr att

I

Det under det fdrra Aret pAbdrjade arbetet med att utveckla de
nterna verksamheterna fortsatte. Ddri ingAr bl.a. ett projekt att
utforma ett system fdr planering,
uppfoljning och styrning av verksamheterna. Syftet med systemet dr att med hjailp av intern
redovisning fA fram de uppgifter
som behovs fdr att leda och
planera arbetet. Ett nytt steg i
utvecklingen av kontorsautomationen var den textbehandlingsi

underldtta planeringen
genomfdrandet
och
av personalutbildningen tillsattes pA utbildningssamarbetsg ruppens f ramstdllan utbi ldningsplanerargrupper pA de olika avdelningarna.
slutet av Aret sammansiogs
skotseln av personaldrenden sA,
att de drenden som gdller utbildningen av den egna personalen
overf6rdes ti I personalenheten.

utbildare. G ruppf6rmdnnen och
byr6cheferna deltog i de dagar
om fdrmansledarskap som
ordnades i samverkan med lnstitutet f6r ledarskap. I utbildningen har dven brandskyddet
beaktats.

I

Kursdagarna fdr den egna personalen var omkring 1 800. Ut6ver standardku rserna hOl ls
dven kurser for dem som handleder nyanstdllda. Kurserna i
skriftligt kommunikation har
gjorts mAngsidigare och en ny
kursform har varit utbildning av

Samarbetet med personalen
fortsatte i tid igare stabiliserade
och vdlbepr6vade former. De
mest betydande samarbetsgrupperna ir fortsdttningsvis arbetarskyddskommissionen, utbildningssamarbetsg ruppen
och automationsarbetsg ru ppen.
Utdver detta har representanter
f6r personalf6reningen, facket,
och ledningen sammankommit
for att diskutera aktuella
iirenden.

Helsingfors den 30 mars 1983

Aurela
Juhani Kolehmainen
Waldemar Buhler Simo Elomaa Lauri Kaailsalo
Nils Komi
Marlti Lehtinen Bruuno Mattila
Pekka Merenheimo Lauri T. Olkinuora Erkki Pesonen
Seppo Riski
Juhani Salminen
Altti

Matti Uimonen
ve

rkstdll an de d i rektdr

23

RESULTATRAKNING FOR DEN ORDINARIE
VERKSATVIHETEN 1 1 -31 12 1982

+54 975 923,16
+ 1 128610,33

+

2 194 599,89

+58 299 133,38

-19

BB5

303,-

17

-

5462483

-

2 089 224,36
3 363 754,92

066 905,74

2797 570,62
4 712 338,52

-12962 888,42

+

-26

6 119 012,25

-

6 843 876,17
6 098 601,60
I694 358,75

788746,23

-

-

669 000,14
4 135 201,67

-

4 002 443,08

3 186 157,08
816

286,-

+
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Forslikri n gsprem i ei ntAkter
Kreditf6rluster pA premiefordringar
Placeringsverksamhet
lntdkter
Kostnader

+42 032 988,65

981

+39 663 889,65
856,._

+26 809 814,73
27 417,40

+26 782 397,33
615

059,-

+68 200 326,98
Utbetalda ersAttningar
F0riindring i ersdttningsansvaret

-*456 485 139,58
797

541,-

fOrsdkri ngsrdrelsebid rag

Aterfors6krarnas andel

282 680,58

+ 1s 91 7

646,40

*41 905 612,83
+15 322 723,90

i

Fors&kringspremierna

For6ndringen i forsikringspremieansvaret
Fdrdndringen i ersattningsansvaret

- B 519 500 88
+ 1 353 516.+ 135 357

Egen andel i f6rsdkringsr6relsebidrag
Rorelsekostnader
Loner och arvoden
$ocialkostnader

-

Hdntor

Ovriga rorelsekostnader

-

822 833,233 960,2 451 505,29

reditf6rlustreserverin g

Rikenskapsperiodens resultat

- 6 610 083,28
+ 2 276 935,24
160

Direkta skatter
Frlagda skatter
Skattegdld

- 7 030 627 ,88 * 6 010 532,52
+ B BB7 018,52 + I 312 191 ,38

3 101 784.99

Driftsbidrag
Avskrivningar for anliiggning
Rorelsedverskott
Andringar i reserveringarna
K

-52

*

5 751 415,11
776,27

780,-

+

2116 155,24

-

1 131 808,59

12A,47

917 186,65

67 160

984 346,65

+

0

901 625,80

+

0
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BALANSRAKN ! NG 3.1 12.1982

7 873 012,64

970,423 699,-

4 236

4 660

669,-

609 738,33
7 964 200,71

11 402014,22
214 478,05

32 724 1 12,95

261 741 790,70
1 476 609,80

263 218 400,50

767 604,04

46162

703,-

1 689 216,98

192

900,-

48 812 424,02

:344 754 937,47

26

6 8420
1B 730 033,91

31 531 946,73

19 184

825,89

21 016 494,655 542

9

729,73

1983

Irrlartti

Olkinuora
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REVISIONSBERATTELSE

Utsedda vid representatskapets ordinarie hdstmote den 10 december
1 981 att granska Pensionsskyddscentralens fdrvaltning och rdkenskapet
fdr Ar 1982 meddelar vi efter slutfdrt uppdrag fdljande.
Undertecknad Folke Tegengren, av representantskapet utsedd till 6vervakningsrevisor, har ombesdrjt den fortl6pande granskningen av rdkenskaperna i den omfattning god revlsionssed fdrutsdtter. Ddrvid har konstaterats att
bokfdringen dr fdrd enligt god bokfdringssed, att penningmedlen har skdtts
med omsorg och att den interna kontrollen dr dndamAlsenligt ordnad.
LAnehandlingarna dr i ordning och placerings- och anldggningstillgAngarnas vdrdepapper i forvar.
Tillsammans har vi tagit del av representantskapets, styrelsens och
direktionens for kreditfdrsdkringsverksamheten protokoll samt granskat
styrelsens verksamhetsberdttelse och bokslutet Dartill har vi erhAllit de
upplysningar vi funnit erforderliga.
Bokslutet, som omfattar den egentliga verksamhetens och kreditfdrsdkringsverksamhetens resultatrdkningar samt balansrdkningen, ar uppgjort
enligt god bokforingssed. BAda resultatriikningarna utmynnar i noll-resultat
och balansrtikningens slutsumma ar 344.754.937,47 mark.
Styrelsens verksamhetsberiittelse och bokslutet ger saklig och riktig
information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi

Vid revisionen var ndrvarande fil,lic. Jukka Rantala, frAn social- och
hdlsovArdsministeriet, som efter att ha granskat sdrskilt utrdkningen av
kreditforsdkringens ansvarsskuld konstaterade, att han icke funnit skdltill
anmdrkningar,
Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen, att Pensionsskyddscentralen under rdkenskapsAret sk6tts omsorgsf u lt.
I

basen av vAr revision f6reslAr vi, att bokslutet faststdlls och att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet fdr hr 1982.
PA

Helsingfors den 19 april 1983
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Rauno Kousa

Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen, CGR

Folke Tegengren, CGR

FORVALTN INGSORGAN
REPRESENTANTSKAPET 31 3 1983
Ordinarie medlemmar
Presidenten i Arbetsdomstolen

Suppleanter
Verkstdllande direktor Matti L. Aho

Kaarlo Sarkko,

ordf6rande
Riksdagsledamot Matti Puhakka,

Verkstdllande direktor Pentti Kostamo

viceordforande
Rep resentante r for arbetsg ivarn a

BergsrAdet Asko Tarkka
BergsrAdet Reino Salonen
lndustrirAdet Yrjd M Lehtonen
Verkstdllande direktor Pentti Somerto
LantbruksrAdet Erkki Palojduvi
Verkstdllande direktor Jarmo Pellikka

Representanter for arbetstagarna
OrdJoranden Pertti Viinanen
Ordforanden Sulo Penttild
Ordforanden Matti Haapakoski
Ordfdranden Timo Rautarinta
Verksamhetsledare Raimo Pohjavdre
Ordf6randen Jorma Reini
Representanter for lantbruksfdretagarna
Ordfdranden Heikki Haavisto

BergsrAdet Fredrik Cast16n
Verkstdllande d i rekt6r Peter Fazer
Verkstdllande di rektor Keijo Karmo
Direktdr lVauri Moren
Verkstdllande direktor Markus Tiitola
Direktor Jarmo Sierla

Ordforanden
Ordforanden
Ordf6randen
Ordforanden

Esko Suikkanen
Risto Kuisma
Ari Kekkinen

Jarl Sund

Verksamhetsledare Pekka Porttila
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa

LantbruksrAdet Retno Pirhonen
Ordforanden Ola Rosendahl

Jordbrukaren Osmo Pietikainen
Vardinnan Raili Puhakka
Fiskaren Viljo Sahlsten

Representanter for de ovriga fdretagarna
Handlanden Heikki Tuominen
Handlanden Erkki Raitala

Verksthllande direkt6r Tarmo Korpela
lndustrirAdet P.K. Juntunen

Representanter for pensionsforsakringsbolagen
Verkstdllande direktdr Lars Palm6n
Verkstdllande d irektdr
Pertti Paloheimo

Viceverkstallande direktor Asko Tanskanen
Viceverkstallande direktor Heikki Varho

VerkstAllande d irekt6r
Kurt Ljungman

Filosofie licensiat
lVarkku Vesterinen

Representanter for understodskassorna
Direkt6r Mikko Haramo

Verkstdllande direktdr Juhani Laine

Representanter fOr pensionsstiftelserna
Personaldirektor Eelis Makkonen

EkonomiedirektOr Jaakko Harju

Sakkunnig representant for forsdknngsmedicin
Medicine- och kirurgiedoktor
Jorma Rantanen

Vesa Vaaranen

)vriga medlemmar
Generaldirekt6r Margit Eskman
F6rsakringsrAdet lr/artti Rahnasto

Avdelningschef Paula Kokkonen
Viceverkstillande direktor Seppo Pietildinen
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lVedicine- och kirurgiedoktor

REPRESENTANTSKAPET 3.1 1 2.1982
Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Professor Kaarlo Sarkko

VicehAradshdvding Vilho Jappinen

ordf6rande
Riksdagsledamot Matti Puhakka
viceordf6rande

Verkstdllande direkt6r Pentti Kostamo

Representanter for arbetsgivarna
BergsrAdet Asko Tarkka
Verkstdllande direktdr Heikki Bachmann
Verkstdllande direktor Pentti Somerto
Verkstdllande direkt6r Jarmo Pellikka
Agronom Erkki Palojiirvi
Viceverkstdl lande di rekt6r

Minister Olavi J. N/attila

Dipl.ing. Tauno N/dkinen
Direkt6r N/auri Moren
Direktor Jarmo Sierla
Verkstdllande direktor N/arkus Tiitola
Verkstdllande direktor Peter Fazer

VAino Lassila

Representanter for arbetstagarna
Ordfdranden Pekka Oivio
OrdJoranden Viljo Ronkainen
Ordfdranden Sulo Penttila
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Representanter for lantbruksforetagarna
Ordforanden Heikki Haavisto
LantbruksrAdet Toivo Hakamdki
Ordfdranden Ola Rosendahl

KommunalrAdet Lauri Heitto
KommunalrAdet Reino Pirhonen
Fiskaren Viljo Sahlsten

Representanter for de ovriga foretagarna
Handlanden Erkki Raitala
Representanter for pensionsforsakringsbolagen
Verkstdllande direktor Lars Palm6n
Verkstdllande d rekt6r
i

Pertti Paloheimo

Ordforanden
Ordfdranden
Ordf6randen
Ordfdranden
Ordf6randen

Esko Suikkanen

Jarl Sund
Pekka Virtanen
Matti Haapakoski

Nils Komi

lndustrirAdet P.K Juntunen
VerkstAllande direkt6r Tarmo Korpela
Verkstdllande direktor Kurt Ljungman
Viceverkstdllande dl rekt6r

Verkstdllande direktor Jukka Syrjanen

Klaus Ekholm
Viceverkstdllande direktor Asko Tanskanen

Representanter for understodskassorna
Direktdr Mikko Haramo

Verkstdllande direktdr Juhani Laine

Representanter for penstonsstiftelserna
Dipl.ing. Eelis Makkonen

Ekonom Aake Lehmus

)vriga medlemmar
Generaldirektor Jorma Rantanen
F6rsdkringsrAdet Martti Rahnasto

Avdelningschef Vesa Vaaranen
Viceverkstdllande direkt6r Seppo Pietil€iinen

31

STYRELSEN 31 3 1983
Ordinarie medlemmar
Overdirektdr Altti Aurela,

Suppleanter

ordfdrande
Verkstdllande

d

irektdr Juhani Kolehmainen

viceordforande
Representante r fo r arbetsg ivarna
VicehdradshOvding Seppo Riski
Direktor Pekka Merenheimo
Dipl.ing. Lauri Olkinuora
Re p re se ntante

r

fo r

Agronom Henrik Sumelius
Bitr direktdr Heikki Ropponen
Vicehdradshdvding Rolf Widen

arb etstag arn a

Socialsekreterare Lauri Kaarisalo
Sekreteraren Simo Elomaa
Ordforanden Nils Komi

F6retagsdemokratisekreterare N/atti Kopperi
Ordforanden Kalevi Aronen
Avdelningschef likko B. Voipio

Re p res entante r fo r I an t b ru ksfo retag

a rn

a

VicehdradshOvding Bruuno Mattila
Re p res

e

Agronom Pentti Saarimdki

ntante r fo r fo retag ar n a

Adm.vet.doktor Waldemar BUhler

Verkstdllande direktor Ukko Laurila

)vriga medlemmar
Med.lic. Martti Lehtinen
Fil. doktor Erkki Pesonen

VerkstAllande direktor Juhani Salminen

Docent Timo Somer
Direktdr Taisto Paatsila
VicehAradsh6vding Esa Mattrnen

.1

STYRELSEN 31 2 1982
Overdirektor Altti Aurela,
ordf6rande
Verkstdllande direktor Juhani Kolehmainen,

viceordforande
Representanter for arbetsgivarna
Direkt6r Pekka Merenheimo
Dipl.ing. Lauri Olkinuora
Vicehdradshdvding Seppo Riski

Bitrddande Heikki Ropponen
VicehdradshOvding Rolf Widen
Agronom Henrik Sumelius

Representanter for arbetstagarna
Sekreteraren Simo Elomaa
Socialsekreterare Lauri Kaarisalo
Fil.magister Olavi Suominen

SakkunniglAkare N/arkku Toropainen
Verksamhetsledare Pekka Porttila

Representanter for lantbruksforetagarna
Vicehdradshovding Bruuno Mattila

Direkt6r Taisto Paatsila

Representanter for foretagarna
Generalkonsul Pauli Paaermaa

Adm vet.doktor Waldemar Buhler

Ovriga medlemmar
Med.lic. Martti Lehtinen
Fil.doktor Erkki Pesonen
Verkstdllande direkt6r Juhani Salminen
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Ordforanden Kalevi Aronen

Docent Timo Somer

Fil.kand Pertti Ojantakanen
VicehdradshOvding Aarre Metso

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

Suppleanter
Ekon.magister CGR Torsten Ekroos
Verksamhetsledare Ensio Seppril€r
ByrAchef tr/ikko Paiho
Ekonom, CGR Jaakko Pohtio

FORETAGARNAS DELEGATI ON
Verkstdllande direktdr lVatti Uimonen,
ordfdrande

Viceverkstallande direktor Jouko Sirkesalo,
viceordf6rande
Trafikidkare Raimo Turku
Ordfdranden Pentti Saarinen
Direktor Sylvi Kdkdnen
Verkstdllande direktor Martta Laur6n
Advokat Kullervo Kemppinen
Ekonom Jyrki Valtanen
Handlanden llkka Vass
Handlanden Erkki Raitala
lndustriradet Paavo V. Suominen
Bitrddande direktdr Pertti Kajanne
Bitrddande direktor Timo lsotalo
Viceverkstallande di rekt6r
Klaus Ekholm
Direktor Pertti Laesvuori
Verkstdllande direktor Risto Heiskanen

lngenj6r Fritz Kuula
Verkstdllande direktor Risto Palonen
Apotekare IVatti Kannisto
Verkstdllande direkt6r Paivi Liedes

Jur.ombudsman Jouko Saari
Verkstdllande direktdr Tauno Terttunen
Generalsekreterare Jouko Kuisma
Forskningschef Pirjo Latva-aho
Verkstdllande direktdr Reijo Makinen
Jur.kand. Raimo Lahtinen
Verkstdllande dlrektdr Matti W. Kalevi
Direktdr Alpo Mustonen

Direkt6r Kalevi Hdmdldinen
Ekonom K. Erik Lindstrom

KONSU LTATIVA KON/ IVI ISSI ON EN FOR
I NVALI D ITETSAN EN DEN
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordfOrande
Direktor Antti Suominen

viceordforande
Specialistltikaren i inre medicin
lVarttiLehtinen
Specialistldkaren i inre medicin och
kard iologi Matti Saarinen
Bitrddande professor i inre medicin
Matti Kekki
Docenten i inre medicin LauriAutio
Docenten i psykiatri IVartti Olkinuora
Avdelningschef J uhani Jdntti
Specialistldrkaren i ortopedi

OlliKlossner
It/ed. lic. Markku Toropainen
Specialistkikaren i allmdn medicin
Hannu Suutarinen
Avdelningschef Erkki Sillanpdd
Avdelningschef Marjatta Si 16n
Direktor Paavo Hyvonen
Viceverkstallande di rektor
Seppo PietilAinen
ByrAchef IVarjatta Pihlaja
Avdelningschef Gunnel Liljestrand
Agronom Pentti Saarimdki

ByrAchef lkka Savoheimo
I

Avdelningschef Pentti Koivistoinen
Med. o. kir.doktor
Tapio Vdre
Docenten i inre medicin Kimmo Luomanmaki
Docenten i psykiatri lVatti Huttunen
ByrAchef Esko Laitinen
Med. o. kir.doktor
Vesa Vaaranen
FunktionAr Seppo Niininen
Specialistldkaren i inre medicin

KajAhlman
Verkstdllande

di

rektor Juhani Laine

Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Direktor HeikkiSipila
ByrAchef Heikki Kammonen
Overldkare Risto KdrAvA
Organisationschef Tauno Jalonen
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DI

REKTIONEN FOR KREDITFORSAKRI NGEN

Verkstdl lande di rektor [Vatti Uimonen,

ordforande

Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direkt6r Anttt Suominen

Avdelningschef lVarja-Terttu Ir/ajander
(Avdelningschef Ensio Tuominen till 31 .12 82)
Expertmedlemmar

Vicehdradshovding Ossian Antson
Tf . professor Eero Affio
Verkstdllande di rektor Anssi Karkinen
Viceverkstdllande direktor Laurt Koivusalo
Bankdirektor Si mo KdrdvA
Direktdr Antti Savolainen
Bankdi rekt6r Lauri Suomela

KONSU LTATIVA KO

tVI tVI

I

SS I ON

INFORN/ATIONSANENDEN
d i rektor [r/atti U monen, ordfdrande
Avdelningschef Yrjd Larmola, vrceordforande
lnformationschef Leo Allo
Avdelningschef Kimmo Eskola
Bitrddande d irektdr Kauko Toivonen
(Bitradande direktdr Heikki Helkavuori till 30.1 1 .1 982)
lnformationschef Eva-Helena J ussila
Chef redaktdr Antti KyynZirainen
nformationschef Antti Pul tnen
nformationschef Erkki IVaasalo
lnformationschef Sakari lVontonen
Direkt6r Eero Santala
nformationschef Matti Sdrdmaa
Di rekt6r Pauli Totvonen
Agronom Pentti Saarimdkt
(Agr.forst. kand. Heimo Tuomarla ti ll 7.2. 1 983)

Verkstdl lande

I
I

I
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EN FOR

PENS I ONSSKYDDSCENTRALENS LEDAN DE
TJANSTEIVIAN
Verkstdllande direktor
Viceverkstdl lande d i rektdr
Administrativ direkt6r
Planeringsd irektor
Juridisk direkt6r

MattiUimonen
Jouko Sirkesalo
Antero Viitanen
Markku HAnninen

AnttiSuominen

Administrations- och ekonomiavdelningen

avdelningschef

Marja-Terttu Majander
Veli-Pekka Planting
Jussi Vanamo
Leena Lietsala

KontorsservicebyrAn, byrAchef
Forskningsavdelningen, avdelningschef

bitr.avdelningschef

fOrbindelsechef
Simo Forss
specialforskare
Jouko Janhunen
Fdrsdkringstekniska avdelningen, avdelningschef Martti Hdnnikdinen

bitr.avdelningschef

HeikkiPoukka

lnkomstregisterbyrAn, byrAchef
Matematiska byrAn, byrichef
PensionsregisterbyrAn, byrAchef
nformationsavdelningen, avdelningschef
B roschyrbyrAn, byrAchef
KontaktbyrAn, byrAchef
Juridiska avdelningen, avdelningschef

Veijo Naumanen

Synndve Hesso
Helena Luoma
Yrj6 Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Tapio
llkka Savoheimo
Markku Sirvio

I

bitr.avdelningschef
PensionsbyrAn, byrAchef
RemissbyrAn, byrAchef
TillsynsbyrAn, byrAchef

Kreditfdrsdkringsavdelningen, avdelningschef
bitr.avdelningschef
Planeringsavdelningen, avdelningschef
Fdiltchef

Utbildningschef
Fasti ghetsservicebyrAn, byrAchef

PlaceringsbyrAn, byrAchef

Esko Prokkola, SGF

AriLaine
Antero Ahonen
MauriVanhatalo
Lauri MdkelAinen
Risto lsopahkala
Jorma Ruuhinen

PENSIONSNA]VI NDENS
VE R KSAIVI H ETS B E RATTE LS E
ll

1982
Den vid Pensiongskyddscentralen verksamma pensionsniimnden dr organiserad som en sarskild sjdlvsttindig besvdrsinstans. U nder verksamhetsAret
1 982 har pensionsniimnden
som forsta besvdrsinstans avgjort iind ringsansokn ingsdrenden enligt tidigare praxis i fyra
divisioner med sex ledamoter i
varje division. Divisionerna har
var och en sammantrdtt i genomsnitt en gang i veckan med
undantag for ett uppehall under
sommaren fran midsommar till
andra veckan i augusti.

Antal besvdr
Till pensionsnamnden inkom under verksamhetsAret 4 600 besvarsarenden motsvarande
samma antal som Aret fore. Under samma tid avgjorde pensionsndmnden 4 611 besvdrsdrenden. Anhringiga vid Arets slut
var 1 6'11 drenden. Den genomsnittliga handldggningstiden f6r
ett besvdrsdrende var under
verksamhetsAret cirka 5,2 mAnader.

Helsingfors
den 7 februari 1983

HeimerSundberg MarjaTanila

Andringar i
pensionsanstalternas
beslut
Med anledning av besvdren
dndrade pensionsndmnden
pensionsanstaltens beslut till
dndringssdkandens formAn i
22,1 procent av fallen. Dartill
6terf6rvisade pensionsnamnden
5,8 procent av fallen till pensionsanstalten for ny handldggning. Betrdffande de fall som
gallde bedomningen av arbetsf6rmAga var motsvarande procenttal 17,9 och 4,6.
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PENS I O N S NAN/ ND ENS

IVI

ED LEIVI N/AR

Suppleanter

Ordinarie medlemmar
Presidiet
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordfOrande
ReferendarierAdet Erkki Ahonen,

viceordfdrande
RegeringsrAdet Lasse Sinivi rta,
viceordfOrande
Regeringssekreterare Tuulikki Haikarainen,

viceordfdrande
Sakkunniomedlemmar

Avdelnin j'schef Juhani Jdntti

Specialsakkunnig Jukka Rantala
(Fil.mag. Anita Lundstrdm
tiil 31 .12.82)
Med.lic. Felix Heikel

Med.lic. Paavo Poukka
lVed.lic. Paul Sandstr6m
Professor Kari Penttinen
(Docent Heikki Takkunen
tiil 31.5.82)
Med.lic. Pentti Ristola
(tVed.lic. Reilo Mantere
tiil 31.5.82)

Med.lic. Alpo Luppi
MedicinalrAdet Jussi Antila
Docent Heikki Takkunen
(lVed,lic. Nils Weckman
tiil 31.s.82)
Re o

resentante r

fo r

Vic'ehdiradshdvding

ByrAchef Seppo Virtanen
Fil. magister Yrjo Turtiainen

arbetso i varna

Mikkol urmalainen

Jur.kand. Tapio Kuikko
(Vicehriradsh6vding Ari Juhani Korhonen
ti1t3.2.83.)

Jur.kand. Johan Astrom
Vicehdradshdvding Tauno Nouro
Agronom Viljo l. SirkiZi
Rep resentanter for arbetstag arn a
Ekonomif6rvaltare Antti Hietanen
Funktiondr Seppo Niininen
Arbetarskyd dssekreterare
Pertti Keurulatnen
(LOnesekreterare Esko Honkavaara
till 31 .1 2.82)
Soc. pol.sekreterare Jukka Vatnio
R e p re se n

tan te r fo r I antb

ru

fO

r

fo

Sakkunnig ldkare Markku Toropainen
Funktionar Kaija Kallinen
Arbetarskyddsfunkttondr Jussi Koivu

(Foretagsdem.sekr. Matti Kopperi
tiil 31 .12.82)

Vicehdradshovding Raila Kangasperko

Agrolog Tage Ginstrom
Agronom Ake Johansson
Agrolog Johannes ljas
Agrolog TapaniVanhala

retaa arn a

Organisationsjurist Pi rjo 6ronroos
(Verkstdllande direkt6r Ukko Laurila
till 31 .12.82)
Jur.kand. Raimo Lahtinen
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Agr. o. forst.lic. Patrick Hackman

ksfo retag ar n a

Agronom Paavo Vuoksinen
Agronom Eeva Hetemaki
Avdelningschef Tauno Jouhtimtiki
Agronom Pentti Saarimdki
Reo resentante r

Vicehdradsh6vding Risto Rusama
Bitrtidande direktdr Jouni Saastamoinen

Organisatronsdirektor Kari Heikkildi
Jur.kand. Jouko Saari

SIFFERUPPGIFTER
Pensionanstalternas
verksamhet '1982

APL KAPL FoPL LF6PL

Pensionsanstalter

31.12.,

Fdrsdkrade
Pensioner
Beviljade pensioner
Premieintdkt.
Pensionsutgift

31.12.,
31.12.,

Ansvarsgiild.
Ansvarsbrist*
Genomsn. pension
Genomsn. beviljad pension

31 .1 2

31.1

31.'t

st
000 st
000 st
000 st
mil mk
mil mk
mil
mil mk
mt</mAn
mk/mAn

mk3

2.,

109
.1

13

1

130

240

299
33
7 640
4 595
3 760
745
1 317
1 400

113
12

900
917
4 600
55
687

1

741

1

Totalt
111

115
43
5

230
170

520
675
115

190
747
75

328
277

375
426

'16

625
66
I 250
6 934
38 550
800
948
1 029

- Enligt
uppskattning

Antal pensioner
31 .12., 1 000 st

1978 1979 1980 1981

1982

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbets l6shetspensioner
Familjepensioner

242
175
5
79

263
B

15

1B

322
169
23

87

95

104

111

Totalt

501

532

566

599

625

Andringar i antalet pensioner
Ar 1982, 1 000 kpl

283
173

174

303
174

invalid- och arbets
l6shetspensioner

Alderspensioner

familjepensioner

192
25

303

104

Pensioner 31.12.1981
Beviljade nya
OvergAtt i Alderspension
Avslutade
Pensioner 31.12.1982

- 15
10
-192

Pensionsutgift milj mk

1978 .1979 1980 1981

7
1 5

11

1

1

-4

3

322

111

Alderspensioner
lnvalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner
Familjepensioner

1 617
1 446

Totalt

3527 4 184 4957

Alla ovan anforda siffror omfattar aven registrerat tilldggspensionsskydd

Frenckellska Tryckeri
Lay-out Kristina lssakainen

21

443

1 973
1 617
53

539

2 356
1 821
128
650

2 845
2 062
174
5

totalt
599
53
27
625
1982

791

3 458
2 259
248
969

869

6 934

ANoRINGAR I ARBETSPENSIONSLAGSTIFTNINGEN
att den tilli)mpades retroaktivt
frdn 1.1.1982.

Frontveteranernas
fd rti d s p e n s i o n s

syste m

7.1.1982 instiftades lagen om
fd rti d s p e n s i o n fd r f ro ntvete ran e r
samt vissa andra ddrtill anslutna

lagar. Enligt FroV-lagen kan f6rtidspensian av samma storlek
som en invalidpension bevilias
kri g sinval i de r, vars i nval i d itetsgrad enligt lagen om skada
Adragen i militiutjtinst itr minst
30 %. Forutsiittningarna fdr ovriga frontveteraner att erhAlla fOrtidspension er aft de har fyllt 58
Ar och att de i lagen stadgade
villkoren uppfylls Lagen triidde

kraft

i

1.7. 1 982.

Arbetspen-

sionslagarna dnd rades samtidigt sA aft ner en fortidspensionerad frontveteran senare fAr
riitt till antingen invalid- eller
Alderspension, betraktas dven
fOrti d spensionsti den sAsom til I
pension beriittigande tid.
1

9.

3. 1 982

gavs fdrordni ngarna

n f 6 r f rontv ete rane r.

n f 6 r f ro ntvete r an

e

lagts fdr maximitiden. Lagen

triidde i kraft 1.7.1982.
3.12.1982 stiftades en lag angA-

ende vissa undantag frdn lagen
om riksomfattande arbetsloshetskassor. Genom denna lag

2.1982 stiftades lagar om
6ndring av 20 $ folkpensionsla'
gen, 4 c $ lagen om pension for
arbetstagare, 6 a $ lagen om
pen sion fdr I antb ruksforetag are,
15 e $ lagen om sjdmanspensioner och 9 a $ lagen om statens pensioner. Den nedre dldersgrdnsen som dr en fdrut'
sdttning fdr erhAllande av ar'
4.1

b etsl 6sh et s pe n s i o n, s ii n kte s
med ett Ar frdn bdrian av dr
1983 sd, att berdttigade till pen-

sionen tir Ar 1928 eller tidigare
fodda, lAngvarigt arbetslosa arbetss1kande.

r

och en lag angAende iindring
av 11 $ lagen om pension for
arbetstagare. Genom dndringen av FroVlagen lindrades villkoren for erhAllande av fdrtids-

pension och ddrtill utvidgades
lagen aft even omfatta kvinnor
som deltagit ikrigen 19391945. Lagens stadganden reviderades dven i frAga om utbetalning av fortidspension till delpensionstagare och i f rAga om
rbetsg iv are n s mO j I i g hete r att
betal a f ri v i I I i g a ti I I dg g sf o rm An e r

a

ti I I fdrt i d s pe n s i on e r ad f ro ntveteran. Med undantag for vissa i
kr aftt riid el se st ad g and et n d m nda iindringar triidde lagdndringarna i kraft 31.12.1982.

1 5. 7. 1 982 utf drd ad e stats rAd et
ett beslut om amortering av ansvarig hetsu nde rskott som u pp'

kommit genom nedsdttning av
v is s

a pen

s io n

sf 6r sdkr i n g s p re -

mier under Ar 1978. Enligt beslutet uppbdrs inte Ar 1983
amorteringen av den ansvarsbrist som uppkommit genom
nedsdttn i ng en av fo rsakri ngspremien under dr 1978.
28.7.1982 utfiirdade social- och
hdl sovdrd sm i n i steriet besl ut om
amortering av de ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsdttningen Ar 1978 av
APL- och av KAPLfdrstikringspremien. Besluten baserade sig

pd

statsrAdets beslut 15.7.1982.

14.5.1982 stiftades en lag angAende iindring av 15 e $ lagen
om sjdmanspensioner. Genom
lagdndringen sdnktes inom si6m an s pen si on ssystemet d en
nedre grdnsen fdr utfAende av
arbetsllshets pensi on ti I I sam m a
grdns som inom de andra arbetspe nsion sl ag arn a. Lag en

28.7.1982 utfiirdade social- och
hdl sovArd sm i n i steriet besl ut om
amortering av de ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsiittningen Ar 1982 av
f 6 rs iikri ng sp re m i e f 6 r f o rs dk r i n g
enligt minimivillkoren i APL och
av fOrsdkri ngs p rem ien enl igt
KAPL, Av APL- och KAPL-fdrsdkri ngsp remierna u nder Ar
1982ldmnades oindrivet ett belopp, som motsvarar 0,7 procent av de loner dessa lagar
omfattar. Fdr amorteringen av
den uppkomna anvarsbri sten

triidde i kraft 1.6.1982, likvdl sA,

skal I pen si on san stal te

Arbets I os h ets p e n s i on s-

skyddets utveckling

lonesumma. Enligt de ndmnda
besluten uppbdrs dr 1983 ingen
avgift fdr amortering av ansvarsbristen.
8.12.1982 utfiirdade social- och
hdl sovdrdsmi n i steriet ett besl ut
om faststiillande av basprocenten i LFOPL och premieprocenten i F1PL. Vartdera procenttalet
iir 11,1 for Ar 1983.
14.12.1982 stiftades en lag angAende iindring av lagen om
pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsfo rh dl I and en. Genom lagdndringen gjordes det
mojligt att faststdlla ett ldgre

procenttal fo r KAPLl1rsdkr i ng spremieprocenten av l6nerna fdr
de arbetstagare som vid utgdngen av det pAgdende kalenderAret inte har fyllt 24 Ar. Lagen

triidde i kraft

1

.1 .1

983.

30. 1 2. 1 982 utfiirdade socialoch h dl sovArd sm i n i ste riet ett

beslut om faststdllande av den i

10$1 mom.KAPLavsedda
nten. KAPLJorsakringspremierna Ar 1983 iir fdr
arbetstagare yngre dn 24 Ar 6 %
och for 24-driga och Aldre arbetstagare 12,3 % av de utbe'
talda lonerna.

p re mie p roce

rn

a d re n

dndring av 5 a $ APL, 5 5 KAPL,
22 S LFIPL och 19 S FOPL. Minimi procenttal et for pen sionerna
enligt APL och de 1vriga arbetspensionslagarna inom den privata sektorn hdjdes frAn 37 till
38 % i de fall, dA pensionsfallet
har intrdffat 1.1.1983 eller senare.

Tekniska dndringar
25.1.1982 stiftades en lag angdende dndring av I och I a $$
APL. Efter lagdndringen beaktas den i olycksfallsfdrsdkringslagen avsed d a d ag penn i ng en
vid samordningen av arbetspensionerna. Lagen trddde i

kraft 1.4.1982.
1.5.1982 stiftades lagar om

iindring av FPL, FamPL, I

5 APL
samt 6 c och 6 d SS LFOPL. Pe
g ru nd av fol kpension s reformen
mAste vissa tekniska revidering'
ar gdras i APL:s samordningsstad g anden. And ri ng arn a berodde pA att grunddelen fick
beniimningen basdel och att
kommu ng ru pperi ngen f 6r barnpensionen slopades i FamPL.
Samti d igt iin d rades stad g and ena om g ene rationsvdxl i ng spe nsionen till vissa delar. Lagt)ndringarna trddde med vissa undantag och begrdnsningar i

kraft 1.1.1983.

Lantb r u ksf o retag

a rn

as

arbetsinkomst
F o rs iik r i n g s p re m i e n i v en

30.12.1982 stiftades en lag angAende iindring av lagen om
fd rt i d s pen s i o

grund att dagunderstod har er-

1

28.5.1982 stiftades en lag angdende iindring av lagen om fdrti d spension fo r f rontvete rane r.
Enligt denna lag skall kostnaderna for verkstdllandet av
FroV-lagen betalas av statens
medel. Nogg rannare foreskrifter
om detta gavs i en fdrordning
4.6.1982 angAende iindring av
11 $ fOrordningen om fdrtidsn s io

efte r d et ar b ets k raft sm y n d i g h e tens intyg har utfiirdats i de fall,
dA pensionen beviljas pd den

forl iing des gi ltighetsti den fdr
maximigrdnsen om 500 dagar
f o r ar bet s I 6sh et s u n d e r stod e n
fram till slutet av Ar 1983.

om fortidspension fdr frontveteraner och om fdrtidspensionsndmnden f6r f rontveteraner.

pe

4.6.1982 stiftades en lag angAende dndring av lagen om sta'
tens pensioner. Med stdd av
I ag i)n d ri n g en ut bet al a s a r b etsl1shetspension redan frdn bdrjan av den mAnad som folier

1983-1 985 uppbiira en avgift,
vars storlek SHM faststdller siir'
skilt varje dr i procent av Arets

3.12.1982 stiftades en lag angAende dndring av 6 och I SS
lagen om pension for lantbruksforetagare. Genom denna lag
dnd rad es F L1PL : s stad g an den
om fordelningen av arbetsin'
komsten mellan de lantbruksforetagare, som deltar i lantbruksarbetet pd samma brukningsenhet. Arbets i nkomste n fordel as
mel I an d essa lantb ru ksf1retagare i relation till, ivilken ul
strdckning de deltar i arbetet.
Av makarnas gemensamma arbetsinkomst anses en trediedel
tillfalla vardera maken, medan
resten fdrdelas mellan dem Pd
det sdtt de sjdlva ien gemensam ansokan fdreslagit, eller om
de inte gjort en sAdan ansdkan,
jdmt mellan dem bdda. Av sdrskilt skdl kan likviil f1r makarna
faststdllas en annan arbetsinkomstfdrdelning dn den ovan
sagda. Dessutom hoides grdnsen for det hogsta antal hektar
jordbruksjord som beaktas vid
faststdllande av en bruknings'
enhets arbetsinkomst till 62

23.1 2. 1 982 stiftades lagar angAende iindring av SIPL och av
7 $ StFamPL. I lagarna gjordes
en del tekniska dndringar pd
g ru nd av folkpen s ions refo rmen.

Lagdndringarna triidde i kraft
1
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.1983.

Avsikten med lagen 23.12.1982
angAende iindring av S1PL var
att Astadkomma ett klarare och
snabbare fdrfarande fOr verkstdllandet av statens pensionsskyd d. Pe nsion s systemet med
pensionsskydd samtidigt pd basen av KAPL och SIPL utan
ti I I ti I dg g sform dn er
slopades. Likasd iindrades berdkningssiittet for den avdragsdel, som fasi.sallts isyfte att
hindra ett dubbelt pensionsskydd fdr arbetstagare i KAPL-
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hektar.
Pen sion sskyd d scentral

Hdjning av minimipensionsprocenten i
arb etspen si on s I ag ar n a
17.12.1982 stiftades lagar om
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