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Ett l&ngt steg fromdt

i orbetspensionssystemets
utveckling

F6r arbetspensionssystemets del kan
61 1975 betraktas som det mest betydelsefulla efter arbetspensionslagarnas

ikrafttr6dande. FrAn b6rian av juli
trtidde nivAf6rh6iningen i arbetspensionerna i kraft: pensionerna fdr de inom
den privata sektorn verksamma arbetstagarna och fdr fdretagarna 6kade med
hdlften. PensionsnivAn pA basen av
fyrtio tjiinstgdringsAr, som tidigare var
fyrtio procent, hdjdes sAledes till sextio
procent av fdrvdrvsinkomsten. Minimi-

pensionerna 6kade fu6n22 procent till 33
pro.cent berdknat pA fdrvtirvsinkomsten.
Okningen av pensionerna med hdlften
ber6r de pensionstagare, vars pension

bdrjar efter det reformen trdtt i kraft.
Dessutom steg minimipensionerna fdr

dem, som vid reformens infdrande redan
pensionerats, frAn nivAn om 76-22

Innehdll
Ett Idngt steg fromdt i utvecklingen
Pensionsdrendenos behondling
Tillsynen dver pensionsskyddet
Registreringen
Kreditfrirsdkringen fdrnyos
Pensions u tgifternos utjdmning
Ploceringor
Undersdkningor och utredningor
Internotionellt somorbete
Utbildningen
Informotionen
Utrymmen
Personol
PSC:s resultotrdkning
Resultotrdkning fdr kreditftirsdkringen
PSC:s bolonsrdkning
Bevisionsberdttelse
Fdrvoltningsorgon
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Pensionsndmnden
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74

76

76
77
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18

20
27

procent till en nivA om 25 procent.
Den samtidigt ikrafttriidande 6ndringen av folkpensionslagen inneh6ller ett
sk. skyddsstadgande, som fdrhindrar en
minskning av folkpensionen som en fdljd
av nivAfdrhdjningen i arbetspensionen
och av senare indexfdrhdjningar. Samtidigt fdrbiittrades mdjligheterna fdr en
person med folkpension att fdrvdrvsarbeta utan Atfdliande minskning av folkpensionens underst6dsdel.
Arbetspensionernas nivAfdrhdining
samt folkpensionsreformerna Ar lg7S
och 5r 1975 innebdr, att pensionsskyddets
grundbyggnadsskede f6rts till ett slut. De
grundlAggande och allmdnt godtagna
pensionspolitiska mAlen h6ller pA att
sm6ningom nAs: konsumtionsm6jligheterna fdr en person med enbart folkpension ndrmar sig allmAnt den motsvarande nivAn fdr minimil6nen, och en ar-

Utvecklingen i APL-, KAPL-, FtiPL- och betstagare kan inom en framtid ge i
LFdPl-pensionernas antal 6ren lg7l, pension utan att konsumtionsnivAn vdsentligen siunker.
1973 och 1975.
Genomftirandet av arbetspensionerArbetspension utbetalades At mer 6n dubbelt sA nas niv&fdrhdjning krdvde av Pensionsskyddscentralen och speciellt av arbetsmAnga under Ar 1975 som under Ar 1971.
pensionsanstalterna betydande arbetsinsatser, dA iu reformen inverkade pA all
verksamhet inom hela arbetspensionssystemet. Trots att ikrafttrddelsetiden
var kort, kunde reformen tack vare god
planering genomf6ras friktionsfritt. Med
Alla pensioner
anledning av reformen hdjdes pensio(Y)
ro
nerna fdr 27O OOO pensionstagare fr6n
fr
N
fr
g)
o)
o
bdrian av iuli.
ti

385 000

288000

Planering och samarbete
NivAfdrhdjningen och andra f6rnyelser f6rbereddes i stor utstrdckning i arbetsgrupper, i vilka sAv6l pensionsanstalterna som arbetsmarknadsorganisationerna deltog.
Pe hdsten 6verl6mnade pensionsindexkommitt6n sitt bet6nkande til statsr6det. Kommitt6n hade i uppdrag att
uppgdra f6rslag till f6rnyande och fdrenhetligande av stadgandena om indexbindningen inom pensionssystemen i enlighet med dverenskommelsen vid den inkomstpolitiska helhetsuppg6relsen 6r
1974.

182 000

174 000

./

157000

-/

126000

123 000

7

820001

77000

I

\

I
2

,-

53000
38 mO
23 fi)O

I november 6verl6ts till riksdagen
regeringens proposition med fdrslag till
dndring av indexstadgandena utgAende
frAn kommitt6ns ftirslag och frAn statsrAdets dverliiggningar med olika organisationer. F6rslaget innebdr, att pensionstagarna med hi6lp av APl-indexjusteringar tillfdrsdkras en skdlig dkning i pensionernas k6pkraft i stdllet fdr den
tidigare fullstdndiga bindningen vid ltinerna. Till grund fdr iusteringarna skulle
tas ett medeltal av fdr6ndringarna i det
allm6nna l6neindexet och i konsumtionsprisindexet. Dessutom ingAr i fdrslaget,
att indexiusteringarna skall fdrrtittas tvA
gAnger per 6r och minimipensionerna
stegvis f6rhdias.

Arb etsp en s i on sftirs tikri ng Medeltalen fdr pensionen

onordnos
i pensionsonstolt

per menad enligt pensionsslag
i december 1975:

339 mark
Alderspension
329 "
Invalidpension
215 "
Delpension
222 "
Arbetsl6shetspension
287 "
Familiepension
Arbetspensionerna steg till fdlid av in-

dexfdrhtijningen med 2L,6 procent i
ianuari 1975.
I december 1975 var den genomsnittli-

Det

i

lagen om pension fdr arbetsta-

gare (APL) avsedda pensionsskyddet

anordnar arbetsgivaren fdr sina arbetstagare. Arbetspensionsfdrs6kring har av
68 000 arbetsgivare upptagits i pensionsfdrs6kringsbolag, vilka 5r Atta till
antalet. I pensionskassorna, som 61 L3,

ga arbetspensionen 327 mark i mAnaden.
Vid utgAngen av Ar 1975 utbetalades
42AOO flera pensioner 6n Ar 1974.
Antalet pensioner steg frAn f6reg6ende
Ar med 12,3 procent.

I fOrstikringspremier erlades till arbetspensionsanstalterna 2,8 miliarder
mark, pensionsansvaret var 9,3 milfarder mark.

har 2 800 arbetsgivare ordnat sina
arbetspensionsfdrs6kringar. I pensions- Arbetspensionstagare
stiftelserna, vilka tillsammans 61 115,
har 180 arbetsgivare anordnat pensions- i fiirhillande till
skyddet.
Det i lagen om pension

fdr fdretagare

tusen arbetande personer
Aren 1971,73 och75
lgTl L973 7975
Ar

(F6PL) avsedda pensionsskyddet kan
fdretagare anordna antingen i pensionsAlderspensionstagare
fdrsdkringsbolag eller i pensionskassa.
Pensionsskyddet enligt lagen om pen- Invalidpensionstagare
sion ftir lantbruksfdretagare (LF6PL) Familiepensioner
omhdnderhas av Lantbruksfdretagarnas Samtliga pensioner

43 70 96
40 68 87
12 21 29
95 159 212

pensionsanstalt.
Pensionsskyddet enligt lagen om pen- Arb etspensions anstalterna s
sion fbr arbetstagare i kortvariga arbets- premieinkomst och ansvarsgeld
fdrh&llanden (KaPf) handhades (milioner mark) Aren L97C.1975
branschvis av fyra arbetspensionskassor. I november gavs en fOrordning om Ar
sammanslagning av arbetspensionskas- 1970 tg77 1972 Lg73 1974 1975
sorna ftir lantbruket, fdr skogsbransch- Premieinkomst
en, fdr byggnadsbranschen och fdr hamn670 860 | L70 1 650 2 050 2 800
branschen till en Arbetspensionskassa.
APL:s genomsnittliga premieprocent Ansvarsg6ld 4700
5 900 7 500* I 300
var 7,9 av itinen, vilket motsvarar full 3 200 3 800
FdPL-fdrs6kringspremie. SmAfdretagarna och smAbrukarna har s6nkt premie. * FrAn 61 1974 har i ansvarsg6lden inrdknats Sven ersdttningsansvaret
KAPl-fdrsdkringspremien var 1.0 procent.
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Pensionstirendenos
behondling
Via Pensionsskyddscentralen
30 000 pensionsansdkningar
Pensionsskyddscentralen

tar

jdmsides

med arbetspensionsanstalterna emot

pensionsansdkningar, handltigger dem
fdrberedelsevis och sdnder dem vidare

till arbetspensionsanstalterna.

Till

Pensionsskyddscentralen inkom

under 6ret 30 000 pensionsansdkningar
eller fyrtio procent av samtliga pensionsansdkningar. Bankerna och postanstal-

terna, vilka fungerar som servicepunkter
fdr arbetspensionssystemet, f6rmedlade
18 000 av pensionsansdkningarna till

Over tusen utl&tanden
till fdrs6kringsdomstolen

Over pensionsbeslut och 6ver beslut
giillande arbetspensionslagarnas tilltimpande kan besvAr anfdras vid pensionsv6xer
Antalet servicepunkter
n6mnden och vidare hos fdrsdkringsFrAn b6rian av Ar 1976 kan arbetspen- domstolen. Under Aret gav Pensionssionsansdkan gdras anhdngig iiven vid skyddscentralen till fdrsdkringsdomstoFolkpensionsanstaltens lokalbyrAer. HAr- len 1 133 utlAtanden gdllande besv6,r
igenom stiger antalet fdr arbetspen- 6ver pensionsndmndens beslut och 6ver
sionssystemets servicepunkter med fem- andra fdr handldggning vid fdrsiikringshundra. Servicepunkterna dr allt som domstolen fdrekommande drenden.
Pensionsskyddscentralen gav till penallt 5 500.
sionsanstalter, arbetsgivare, arbetstagare och fdretagare utlAtanden och anvis16 000 bes0k
ningar om arbetspensionslagarnas tillvid Pensionsskyddsc entralens ldmpande.
Anvisningar till pensionsanexpedition
stalterna gavs bl.a. medelst trettiofem
Pensionsskyddscentralens kundbetiti- cirkuliir.
ning sker huvudsakligen per brev och
telefon. Expeditionen fdr allmdnheten Over arbetsof6rm&ga
hade under Aret bes6k av sextontusen 128 rekommendationer
Pensionsskyddscentralen.

kunder.
avgdrande
Personer f6dda Ar 1906 och Ar 1907,
Konsultativa kommissionen f6r invalisom enligt registret dr ber6ttigade till
pension men inte ansdkt ddrom, uppma- ditetsdrenden gav till pensionsanstalnades s6ka pension. 965 uppmaningar terna L28 rekommendationer till avg6utsdndes och av dessa ledde 730 till pen- rande betrdffande beviliande av invasionsansdkan. De vanligaste orsakerna lidpension. Vid slutet av Aret Sndrades
till att pension inte sdkts hade varit kommissionens reglemente se, att arokunskap och r6dsla fdr minskning i betstagarnas och arbetsgivarnas representanter 6r fdretrddda i kommissionen.
folkpensionen.

till

5

Tillsynen
rjver pensionsskyd det
Overvakningen effektivare
Vid dvervakningen av arbetsgivarnas
fdrsdkringsskyldighet har under 6ret

f6sts speciell uppmdrksamhet. Fdr effektivering av tivervakningen tillsattes en
arbetsgrupp, vari dven arbetsmarknadsorganisationerna varit representerade. Enligt arbetsgruppens fdrslag
borde bl.a. registerutdragsservicen till

arbetstagarna utdkas och utdrag

ges

utan sArskild begtiran. Att gdra 6vervakningen effektivare dr nddvdndigt,
emedan utredandet av gamla fdrsummelsedrenden fortsdttningsvis f6rsvAras iu
iildre arbetspensionssystemet blir.
Fdrsummelse av fdrsiikringsskyldighet
kunde under Arets konstateras i ndstan
2 000 fall. I allmdnhet har en anmdrkning
varit tillrticklig fdr att fdrsAkringsskyddet
skulle anordnas; i knappt tusen fall har

kontrollbesdk hos arbetsgivaren varit

Antal arbetstagare och liiretagare

som

intidnar pension.
En och samma person kan tillhdra kretsen fdr
flera pensionslagar. Ar 1975 fanns i Finland 2,3
miljoner arbetstagare och fdretagare.
StPL
APL
240000

1130000

nddvdndigt.

Viktigt Ar fdr
FOPL-forsdkringarna
Ar lg75 preskriberades rdtten till
pensionsskvdd pA basen av fdretagar-

pensionernas fdrsta giltighetsAr 1970,
ifall pensionsfdrs6kring inte anordnats.
For den skull inriktades arbetet pA att
fdrsdtta fdretagarpensionsfdrstikringarna i kraft fdre Arets utgAng. Pensionsskyddscentralen gjorde en omfattande

KTAPT
240000
KAPL

29OOOO

undersokning 6ver fdretagare med
eventuell ofdrsdkrad under fdretagar-

6

pensionslagarna lydande verksamhet. PA
basen av utredningen tillfrAgades 12 OO0
fdretagare skriftligen, varfdr fdrsdkring
inte upptagits. En del av fdrfrAgningarna visade sig vara omotiverade och i
en del av fallen upptog fdretagaren
omedelbart forsdkring. Pe cirka 1 400
fdretagares vdgnar nddgades Pensionsskyddscentralen dock uppta fdrsAkring.

FtiPL 94 000
SPL

FtiPL 300000

17 000

KyPL

I

OO0

Vite fiir
fdrs6kringens fdrsenande
Pensionsskyddscentralen fdrordnade
om, att frAn arbetsgivare skulle uppb6ras 243 fi)O mark i s.k. vitesgottgOrelse
fdr att APl-fdrsiikring fdrsenats. Pensionsskyddscentralen n6dgades 6ven
uppta fdrsdkring pA de arbetsgivares
vtignar, som trots uppmaning ddrom inte
sitilva anordnat fdrsdkring. Dessa Alades
att i gottgdrelse erliigga 657 O0O mark,
vari ingick 6ven f6rsdkringspremierna

till pensionsanstalterna.

har under Aret
samband med 196 fall av
konkurser och 246 fall av offentlig st6mning. Fordringar pe grund av fdrsummelse av fdrstikringsskyldighet har
bevakats i fyrtiosex konkurser och vid
FdrsEikringsskyldighet

utretts

i

sex offentliga stdmningar.

Pensionsskyddscentralen

har

dven

6vervakat pensionsstiftelsernas och
pensionskassornas verksamhet. Over-

vakningen har huvudsakligen g6llt lagenligheten i givna beslut samt ldmnande av
anvisningar.

De fdrsdkrade Overvakar
sitt eget pensionsskydd
Pensionsskyddscentralen sdnder utdrag ur sitt register till de arbetstagare
och fdretagare, som frAgar om sitt eget
pensionsskvdd. Under Aret giordes
80 000 sAdana fdrfrAgningar. Tidigare
har i medeltal 50 fi)O fdrsdkrade frAgat
om sitt pensionsskvdd.

Servicepunkten

hjdlper dig att

fylla i din arbetspensionsansiikan
och skickar den vidare. Vid servicepunkten kan du 6ven kontrolIera ditt pensionsskydd, fastdn du
har lAngt kvar till pensionsAldern.

Du hittar lett en servicepunkt.
S&dana

6r

f6rsdkringsbolagens
kontor, bankerna och posten. Overallt i landet. Inalles 5000.
Ta kontakt!
7

Hegistreringen ov in komstAPL-, KAPL-, FOPL- och LFtiPL -pensionernas totalbelopp (milioner mark) Aren
1971,73 och 75

2,7 rilljoner utdrag
till pensionsanstalterna
I Pensionsskyddscentralens arbetsfdrhAllanderegister inf6rs uppgifter om

Alla pensioner
N

o
t-{

(v)

ro

r\

F.
o
t-{

o)

F{

och pensionsupp gifter

arbetsfdrhAllanden och fdretagarverksamhet som berSttigar till arbetspension. I pensionsregistret infdrs uppgifter

om pensionsans6kningar och pensionsav-

1522

gdranden. Utdver uppgifter om i APL,
KAPL, FOPL och LF6PL avsedda pensionsrdttigheter och pensioner infdrs i
registren dven uppgifter om i statens,

kommunernas,

evangelisk-lutherska

kyrkans och sjdm6nnens pensionslagar

och i pensionsstadgan ftir Finlands Bank
avsedda pensionsrdttigheter och pensio-

ner. TiIl pensionsanstalterna gavs fdr
handldggning av pensionsdrenden

0OO arbetsf6rhAllanderegisterutdrag, av vilka 320 000 gdllde arbetspensionernas nivAfdrhdining. Fdr idmfdrelse
och utredande av pensionsanstalternas
och Pensionsskyddscentralens arbetsfdrhAllanderegisteruppgifter gavs 2 250 000
registerutdrag, av vilka stdrsta delen pA
420

804

7

650

638

Pensionsuppgifterna
till Folkpensionsanstalten
pA magnetband

407

364

325

7
r75 /\
8

magnetband.

t ,-

-1
aZ

-

I

173

7

88
45

Pensionsfallsregistret dverfdrdes helt
och hAllet pA dator i mars. Genom detta
blev det mdiligt att sk6ta f6rmedlingen av
registeruppgifter mellan Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten pA
datorsprAk. Datadverfdringen mellan
systemen utg6r i deras samarbete en
integrerad del, som 6r nddvdndig bland
annat f6r pensionernas samordning.
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Kreditfrirsrikringen
fcirnyos

Kreditftirsiikringsbestindets utveckling
(milioner mark) Aren 1971-1975.

Kreditfdrs6kringen 6kade med 407 miljoner mark
frAn Ar 1974. Verksamheten har i det ndrmaste
fdrdubblats under fem Ar.

N
ri
o)

t-f

Fi

o

t-{

CY)

fr

o

tn

tr
g)

lO

fr

o)

Pensionsskyddscentralens kreditfdrsiikring utvecklas sA, att den smidigare
en hittills kan anvAndas som sdkerhet
fdr arbetspensionssystemets placeringar. Fdrnyelsen bereds av en arbetsgrupp sammansatt av sakkunniga inom
ftirstikringsbranschen och ndringslivet.
Under Aret togs i bruk nya villkor ftir
placeringskreditfdrs6kring f6r lAn. Avsikten 5r, att fdrutom villkoren skall dven
de ftir utr6kning av kreditftirsdkringspremie tilliimpade bestHmmelserna f6rnyas.

/

2334

/

lg27

./

1620

/

1488

t256

/

7

Kreditf6rs 6kringsansvar et
6kade
Vid 6rets utgAng utgiorde

ternas fond- och ansvarsbrist. Beloppet
av dessa kreditfdrsdkringar utgjoide
1 811 milioner mark. De till Pensionsskyddscentralen 6verl6mnade motsdkerheterna tAcker 55 procent av beloppet.
Av kreditfdrsdkringsbest6ndet har 149
milioner mark Aterftirsdkrats i inhemska
ftirsAkringsbolag.
Under 6rret intrAffade

10

Pensions-

skyddscentralens kreditfdrs6kringsansvar 2 334 milioner mark. Beloppet var
tiugo procent hdgre dn Aret f6re. FdrsiikringsbestAndet utg6r i huvudsak s6kerhet fdr lAn som pensionsanstalterna
beviljat och s6kerhet fdr pensionsanstal-

fyra

skadefall.

Pensionsskyddscentralens ansvar fdr
dem uppg6r till0,2 milioner mark. En del
av detta fAs Ater ur motsdkerheterna och
ur konkursboen.

Kreditfiirsdkringens inttikter, kostnader
och ansvarsskuld (milioner mark) samt
antalet skadefall Aren 1971-1975

tu

1977 rg72 1973 1974 t975

F6rsdkringspremier

Ersdttningar

8,3

7,5

0,8

o,7

8,1

9,6 11,3 10,7 13,6

o,7

0,6 0,8 1,1

ErsAttnings-

reservering

10,3

6, 7

O,6

9,2
2,5

2,L

Fdrvaltnings- och

driftskostnader

1,4

Ansvarsskuld

37.72.

41,8

52,2

63,3

74,6

Antal

23

15

10

12

skadefall

88,8
4

KreditfiirsiikrinssbestAndets ftirdelning
enligt anvdndare
Kreditfdrsdkringen anlitas av alla slag av pensionsanstalter. Pensionsstiftelserna iir den stdrs- KreditfiirsiikringsbestAndets ftirdelning
ia anviindargruppen. F6r dem 6r kreditfdrsdk- enligt ftirsdkringsobiekt
ringen obligatorisk.

tg75

1975

49.9

I

67 ulo

o/o

26.4olo
23.3 olo

22 9lo

6

o/o

O.4olo

Pensionsstiftelser

Aterlinine

11

S6

miljoner i rcirelse

APL- och KAPl-pensionerna delas
enligt lag i tvA delar, av vilka pensionsanstalten sjdlv bekostar den ena och de
pensionsanstalter,
som bedriver i APL
De av arbetspensionsanstalterna gemenKAPL
avsedd
verksamhet, gemenoch
samt bekostade pensionernas andel (mil- samt bekostar den andra. Till denna
ioner mark) av alla arbetspensionsut- sistn5mnda del hdr bl.a. ndstan helt de i
gifter Aren 1970-1974.
APL avsedda Alderspensionerna samt inAr 1974 utbetalades i arbetspensioner 1 088 dexfOrhdjningarna i invalid- och familjemilioner mark, varav pensionsanstalterna gemen- pensionerna enligt APL och KAPL. De i
samt bekostade pensioner f6r 632 milioner mark. FtiPL avsedda pensionerna bekostas gemensamt av alla pensionsanstalter med
FdPl-verksamhet. LFtiPl-pensionerna be
kostar Lantbruksfdretagarnas pensionsanstalt ensam.
cFr tiFr NFr (Y)fr tilr\
g)
o)
Avgift fdr de pensioner, som pensionso)
o
o)
H
F{
H
F{
anstalterna bekostar gemensamt, uppbdrs frAn envar pensionsanstalt i fdrhAllande till pensionsanstaltens premieinkomst och delvis i ftirh&llande till ansvarsgdlden.

II

1088

804

631,9 miljoner mark, medan den totala
pensionsutgiften var L 088 miljoner
mark. Sammanlagt 79 pensionsanstalter

/

7.wz

/

598

407

De pensioner som bekostas gemensamt, utreds av Pensionsskyddscentralen. Ar 1975 fdrrdttades utjdmning av
pensionskostnaderna f6r Ar 1974. I
pensioner som bekostas gemensamt,
hade Ar 1974 utbetalats allt som allt

463

7

,/

347

7

287

234

7

t2
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hade av pensioner, som bekostas gemen-.
samt, utbetalat mindre dn vad deras
andel skulle ha fdrutsatt. Skillnaden 85,9
milioner mark uppbars frAn pensionsanstalterna. I motsvarighet hdrtill hade 67
pensionsanstalter av pensioner, som bekostas gemensamt, erlagt mera dn vad

andelen fdr dem hade fdrutsatt. Till

dessa pensionsanstalter erlade Pensions-

skyddcentralen mellanskillnaden.
I samband med utj6mningen av pensionskostnaderna gottgjordes pensionsanstalterna den frAn Arbetsldshetskassornas Centralkassa erhAllna fdrs6kringspremien om 1.1.,5 milioner mark.
Premien utgdr ersdttning f6r arbetsldshetstid som beaktats i pensionerna.

Placeringar
Pensionsskyddscentralens placeringstillgAngar utgjorde 67 ,2 miljoner mark vid
utgAngen av Ar 1975. PlaceringstillgAngarna anvdnds som tdckning fdr den av
kreditforsdkringsverksamheten orsakade
ansvarsgiilden.
PlaceringstillgAngarna utgjorde 67, 2 miljoner mark.
Beloppet fdrdelar sig enligt fdlf ande
65,0 milioner mark
IAn
0,6 miljoner mark
obligationer
L,6 miljoner mark
aktier
Pensionsskyddsc entralens lAn

till olika ndringsgrenar:

3l

I

(

olo

25 olo
23 olo
7.1 tlt

Industrin, kraftoch elverk
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Understikningor
och utredningor

Den Aldrandes situation
De till undersdkningsrapporten avseende huvudresultaten frAn pensionsAldersunders6kningen bilagda berdkningarna
av den inverkan olika pensionsAldersalternativ har pA kostnaderna ftirdigstAlldes. Rapporten publiceras i en bok
"Ikddntyvti tytintekiiti ia ammatti". Vid
utgAngen av verksamhetsAret hade tryckningen av boken p&b6rjats. En pA materialet frAn samma undersdkning baserad
och mera detalierad utredning om arbetsmilidn inom olika yrken fiirdigstAlldes
likasA f6r tryckning.
Rapporten gdllande den i samrAd med
Folkpensionsanstalten utfdrda undersdkningen om Aldringars och arbetsofdrmdgnas totalpensionsskydd 61 1972 publicerades i bdrian av &ret. Det positiva
mottagande rapporten fick ger anledning
til en ny motsvarande undersdkning

andra nordiska ldnderna. Den kontakt
som tillkommit frdmst pA iniativ av

inom den ndrmaste framtiden. H6rvid svenska forskare resulterade i fdrhandkunde mdtas den gemensamma inverkan lingar om en eventuell koordinering av
de inom vartdera pensionssystemet efter undersdkningsplanerna.
hr 7972 genomfdrda reformerna haft pA
pensionsskyddet.
Fdr etagarp ensionsskyddets

utveckling

Internationell j dmforelse
I slutet av 6ret inleddes en

14

Under Aret pAbdrjades en statistisk ut-

ny

undersdkning gdllande utliindska pensionssystem. Hdrvid granskas pensionsskyddet vid Arsskiftet 1975-1.976. F6r
undersdkningsprojektet avseende invalid- och arbetsldshetspensiondrerna uppgjordes statistiska utredningar om utvecklingen av invalidpensionernas belopp samt pAbdriades planeringen av
den till projektet anslutna fdltundersdkningen. Undersdkningar betrdffande
denna Smneskrets planeras Sven i de

redning gdllande f6retagare som fdrsdkrats pA basen av FtiPL. Avsikten Ar
att med denna undersdkning avbilda utve.cklingen under en fem Ars tid frAn
FdPL:s ikrafttrtidande. Fdrhandsuppgifter om fdretagarf6rdelningen enligt n6-

rings- och verksamhetsgrenar publicerades i bdrian av oktober. En pA registe.ruppgifter baserad utredning om eldringar och arbetsofbrmtigna med samtidig sAviil arbets- som tidnstepension
genomfdrdes och fdrdigsttilldes i slutet av
Aret.
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Internotionellt
somorbete

Utbildningen

I bdrjan av september h6lls i

Hel-

singfors Internationella Socialskyddsorganisationens (ISSA) siAtte internationella kongress fdr socialskyddets aktuarier
och statistiker. I kongressen deltog i det
ndrmaste 40O representanter frAn 59
ldnder och sex internationella organisa-

I

den utbildning som Pensionsskydds-

centralen anordnat deltog fdrutom

anstaltens egen personal 6ven ansttillda
vid arbetspensionsanstalterna och deras
centralorganisationer. I kurserna del-

tog 6ver tusen personer; den

egna

personalens deltagarantal tikade fr6n
tioner. Pensionsskyddscentralen var en fdreg6ende Ar med. 25 procent. Vid
av kongressens arrangdrer.
dmnesvalet och utformningen av kursPensionsskyddscentralen deltog i inneh6llet har deltagarnas dnskemAl
ISSA:s tredie forskningsmdte, i Interna- beaktats. Fdr utbildningens vidareuttionella socialvArdsr6dets ICSW:s formning visade sig de avdelningsvis
Attonde regionmdte och i det av FN:s utsedda kontaktpersonerna f6r utbildninLivsmedels- och iordbruksorganisation gen vara till stor nytta.
FAO anordnade mtite fdr regeringarna.
Vid det sistndmnda mdtet behandlades
socialskyddssystemens inverkan

l6

pA

de

strukturella fdrdndringarna inom jord- Utbildningen av
bruket. Rapporten frAn Finland hade
sammanstdllts vid Pensionsskyddscen- pensionsrAdgivare
tralen.
Den fdr bankerna anordnade arbetspensionsutbildningen
omfattade under
Det nordiska samarbetet pA socialAret
fj6rdedelar
tre
av alla de personer
fdrsEikringsomrAdet har Pensionsskyddscentralen fortsdttningsvis aktivt deltagit som i bankerna tar emot arbetspensionsoch handhar pensionsrAdi. Flera utldndska sakkunniga har be- ansdkningar
givningen.
Huvudvikten
i utbildningen
kantat sig med det finldndska arhar
flyttat
tiver
frAn
rAd
och
anvisningar
betspensionssystemet och dess centralom
blanketternas
ifyllande
till
egentlig
organ.
kundbetjiining.
RAdgivningsbesdk
vid enUppgifter om arbetspensionerna och
verksamhetspunkter
skilda
har i allt
om hela socialskyddet i Finland har f6rmedlats till ISSA och andra internatio- hdgre grad ersatts med regionalt gemennella organisationer. Pensionsskydds- samrrra sammantriiffanden.
Folkpensionsanstaltens byrApersonal
centralen sdnde till Bulgarien fdr behandling av uppgifter inom dess eget erhdll utbildning i arbetspensionsbetjAsystem, en redogdrelse fdr systemet i ning. Grundutbildningsskedet, som fdre
Finland. PA begAran av regeringarna i 6rets utgAng avslutades, omfattade tjugo
England och Irland s6ndes till dessa tvAdagars kurser 6ver hela landet.
ldnder omfattande redogdrelser fdr Programmet berdrde ungef6r femhundra
arbetspensionssystemet.

av Folkpensionsanstaltens anstdllda.

Informationen

Fdr att markera arbetspensionssystemets servicepunkter fdrfiirdigades ett
enhetligt emblem, som utdelades f6r
anvdndning vid pensionsanstalterna och
bankerna. Utdelningen Atftilides av en
press- och televisionskampanj i samarbete med Arbetspensionsanstalternas fdrbund.
Med anledning av lagdndringen arrangerades pA v6ren och pA hdsten ett stort
antal informationsmdten och seminarier
fdr arbetsmarknadsorganisationernas,
pressens och radions representanter
runt om i landet. Som andra arrangdr
deltog i en de1 fall Arbetspensionsanstalternas f6rbund.
Pensionsskyddscentralen deltog med
en egen avdelning med mikrofilm och

bildskiirm

i Norra Finlands mAssa i

UleAborg och i Abo-mAssan. Av mindre
omfattning var deltagandet i de biblioteksutstdllningar Centralfdrbundet fdr SociqlGrundbroschyrerna har fdrnyats se,
skyddet anordnade i Tavastehus, Ioenatt iiimsides med de tvA tidigare
suu, Kouvola och Villmanstrand.
PA hdsten inleddes en informations- broschyrerna om arbetspensionslagarna

kampani bland finltindarna i Sverige. har utgivits s6rskilda broschyrer om
Under medverkan av Landsorganisatio- Alderspension, invalidpension, arbetsldsnen i Sverige och finska ambassaden i hetspension och familiepension. Aven
Stockholm genomfdrdes en ftiredragstur- dvrigt broschyrmaterial har f6rnyats. I
n6 och utdelades informationsmaterial. Okande grad har enskilda redaktdrers

Beslut om fortsdttning av kampanien har och andra kunders begdran om material
fattats. Pensionsskyddscentralen Ar rep- besvarats.
Huvud6mnen fdr Arbetspension-tidskrifresenterad Sven i redaktionsrAdet fdr
(Tydeltike) nummer har varit erfatens
den nyligen startade fdr Sverige-finnarna
avsedda informationstidningen Suomen renheterna av fdretagarpensionerna
under fem Ar, nivAfdrhdjningen, den
Sanomat.
Kontakten med riksdagens socialut- internationella aktuariekongressen och
skott har fortsatt under samma former arbetspensionskassornas sammanslagning.
som tidigare.
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Det nyo cimbetshuset

Personolen

i B61e under tok

Pensionsskyddscentralens ordinarie
personal utdkades med elva personer
under Aret. Vid Arets slut arbetade vid

Pensionsskyddscentralens nya 6mbetsmAnad
tidigare 5n berAknat. Taklagsdl firades i
mitten av november. Pensionsskydds-

hus nAdde takhdid n6stan en

Pensionsskyddscentralen och Pensionsndmnden 304 anstdllda.
Vid Pensionsskyddscentralen inrAttades vid Arets bdrjan en planeringsavdelning. Den nya avdelningens uppgifter
omfattar all verksamhet i anslutning till
vidareutveckling av arbetspensionssystemet, bl.a. prognoser och uppskattningar, samt sammanstdllande och insamlande av informationsmaterial.
F6rdelningen av arbetsuppgifterna
mellan direktdrerna best6mdes pA nytt.
Till verkstiillande direktdrens ansvarsomrAde hdr informations- och allmdnna
avdelningen. PA viceverkstdllande direktdren ankommer planeringen, forskningen och fdrs6kringstekniken. Iuridiska
direktdren svarar fdr iuridiska avdelningen och kreditfdrsdkringsavdelnin-

centralen torde flytta tilt Ostra Bdle i
augusti. Dess nya postadress 6r Bokgen.
hAllargatan 3, 00520 Helsingfors 52.
Pensionsskyddscentralens personal
har tagit del i valet av kontorsmdbler och
i planeringen av mat- och kaffeserveringen och av arbets- och hobbwtrymmen.
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Helsingfors den 24 mars 7976

Altti Aureio

Veikko Ahtolo

Pensionsskyddscentralen arbetar i sju Mortti Lehtinen
hyresutrymmen runt om i Helsingfors Erkki Oinos
centrum. Nya tillf6lliga verksamhetsut- Erkki Pesonen
rymmen behdvde inte anskaffas Ar 1,975.

T Pentikdinen

Aminoff
Mattila

Arvo Houtolo
Mouri Moren
Louri T. Olkinuora P. Pooermoo
OIovi Suominen
Motti Uimonen

C. G.

Bruuno

Result otrdkning fiir den ordino
1,.

1,.-

fie verksomhe ten

31.. 1.2 . 1,975

INrAxrnn

1,97:

Kostnadsandelar frin
pensionsanstalterna
Gottgdrelser p. g. a. ftirsummelser
Placeringsverksam hetens intdkter

Rdnteintdkter

Riintekostnader
Dividender
Indexf6rh6iningar pA l&n
och vdrdepapper
Ovriga intdkter
VERKSAMHETENS INTAKTER

+

+25 792 775,32

+
276 299,33
98 499 85

FORVALTNINGS- OCH DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader
7 8O7 379,83
Ldner och arvoden
Resor och dagtraktamenten 256 765,65
Socialkostnader
- 2096 181,46
Kostnader fiir verksam hetsutrymm ga
Kostnader fdr administrationsfastigheten under
byggnadstiden
2555720,73
R6ntor
Tomthyra
367 164,90
Vdrmekostnader
4 319 96
2927 205,59
- 1 289 975,88
Kostnader fdr hyresutrymmen
ByrAkostnader

Datorkostnader
pensions aosldnin gskostnader
enligt 15 $ APL
Avskrivningar ftir inventarier
Ovriga kostnader

+
+

+

349 452,84

+

185 71.9,48
+ 26 327 347 ,64

+

L6 074 672,9

275 054,8

't77 799,48
7 7gO,-

+
+

4

323,-

7 807

-10154

+

318 413 1
+ 16 668 080,8

326,94

787,47
- 42t7
779,07
- 52 424
- 898 436,29

-

266
302
1.792
055

-25

647,87
722,32
250 29
684,25

Pensionsnflmnden

L6nerocharvoden

7L7O716,39'
dagtraktamenten _ 516,30
g4T
Socialskyddsavgift
100 430,20
- I 2T1663,39 t-26 327 0 ,64 -l+

Resor och
20
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trtikning fcir kr e ditf 6rs tikring s verk s omh e ten

-3L.

1.2

.

1,975

F6rsdkringspremieintEkter
Kreditftirluster liir ftirsiikringsfordringar
Pla ceringsverks amheten

Intiikter
Kostnader
Fdrtindring i ftirsiikringspremieansvaret
Ftirsdkringsrdrelsens intdkter
Av ftirsiikringsftirbindelser
ftiranledda prestationer
Utbetalda ersdttningar
Atervunna ersdttningar

1,974
+'to

294 984,83

76240,46 +70278744,37

+

I002 915,05
7 825.20

-+
-

Fdr6ndring i ersdttningsansvaret
F6rsiikrings16relsebidra g
Aterfiirs6krarnas andel i
Fdrsdkringspremierna
Fdrdndringen i fdrsdkringspremieansvaret
Fdr6ndringen i ersdttnings+
reserven
Egen andel i ftirstikringsriirelsebidraget
Riirelsekostnader
Ldner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga rdrelsekostnader
Driftsbidrag
Avskrivningar liir anliie gxdngs tillg ingarna
Avskr"ivnin gar ftir placerin gstillgAn garna ( 1 g74)
Riirelsedversicott
Fdriindringar i reserveringarna
Kreditfdrlustreserveringar
Owiga reserverinear (1974)
Direkta skatter
Erlagda skatter
Skatteskuld

+

I001 089,85

+

9 t76 771.,88

+

6773683,50

545 296,97
+1,7 734537,25

667 953 04
+15 282 502,34

453 752 74

2280784,51

1BB 708
-7
793,89
2
093
+

527 518,52

352 610,08

2 089 705,87

234837,1.3

1854 874,74

-1,5

+

799 725,52

't92,272399

945 276,26
161 851,69
252 206

+

1753265,99

+

1,747183,8l.

-+

1,359274 1.
393 991,98

-+

7 7t7 777 32
630 01.2,49

+

452 541,49

'l',4

4L5,-

I090,7

+

379 576,98
343 906,08

1.L

890,90

23

780,+

414302,82
38 238,67

35 670,90
0
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Bolonsrtikning

31-. 1.2. 1975

,\ktivo

1974

FINANSIERINGSTILTcANCan
Kassa och banktillgodohavanden
Av kreditftirsdkringens AterIiirsdkringsrdrelse fdranledda fordringar

Ftirsdkringspremieansvaret 399863,Ersdttningsansvaret 3 804 830,-

(ivriga fordringar
Transitoriska fordringar

4 474 439,93

1204 693,7190758,21

Kreditf6rsdkringspremier 3347L3,-

Aterfdrsdkringspremier 6 403,20
1 584 870,41
Rdntor
Ovriga transitoriska

fordringar

387

659,80

2 31,3

646,97

18 183 537,O1

14697 956,35

67 233 626,75

70 169 265,65

48975 242,68

7 978736,29

PLACERINGSTILLGANGAR

Placeringsfordringar
Skuldebrevsfordringar
Obligationer

Aktier
ENTACCNINGSTILLGANGAR
Aktier och andelar

Inventarier
Byggnadskostnader ftir under
byggnad varande administrationsfastighet

22

64 984 L79,72
578 100,46

1671.346,57
233 240,739987,O7

48002

015,61

Possivo

1,974

r.nAuuNNDE KAPITAL
Transitoriska skulder
Kreditfdrsdkringspremieftirskott
I fdrskott erhAllna

54 150,53
6 571460,66
799 340,79

kostnadsandelar
Rdntor
Ovriga transitoriska
skulder
Ovriga skulder
LAngfristiga lAn
Utidmningsandelar f6r
pensionskostnader
Ovriga skulder

| 287 307 20
33 530

8 706 259,18

000,-

308 830,36
978 149,09 34 816 979,45

Kreditftirsiikringens fdrsiikringstekniska ansvarsskuld
Ftirsdkringspremie5 320 799,70

ansvaret
ErsAttningsansvaret

8g470214.-

88 791

013,70 132314252,33

91 111 770,26

KREDITFORSAKRINGENS
RESERVERINGAR
1985 208,11

Kreditllirlustreservering ar
Ovriga reserveringar

92 946

2078 154.1

1

734392 406,44

ANSVAR

7

734248 03

92 845 958,29

000,69 188,-

Overlitits intecknade innehavarskuldebrev

4 000

Borgensftirbindelser
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Altti

Ahtolo
Lehtinen
Erkki Oinos
Erkki Pesonen
Veikko

Mortti

Aurelo

T Pentikdinen

Aminoff
Mottilo
Louri T. Olkinuoro
C. G.

Bruuno

Olovi Suominen
Motti Uimonen

Arvo Houtalo
Mouri Moren
P. Pooermoo
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Hevisionsbercittelse

Vid representantskapets ordinarie
hdstmdte den 5 december 1974 utsedda
att granska Pensionsskyddscentralens
fdrvaltning och rdkenskaper fdr Ar 1975
har vi i dag slutfdrt vArt uppdrag och

6r L34 392 406,44
Vid granskningen var ndrvarande

ningens slutsumma
mark.

dvermatematikern vid social- och htilsovArdsministeriets fdrsAkringsavdelning
meddelar fdljande.
A. Savelius, som granskade kreditfdrUndertecknad Kihlman har under 6ret sdkringens ftirsdkringsreservberdkninombesdrit fortldpande detaligranskning gar och meddelade, att han icke funnit
av rdkenskaperna och meddelar, att sk6l til anm6rkningar betrdffande de
bokfdringen sktitts riktigt och dverskAd- angeldgenheter han granskat.
ligt pA basen av behdriga verifikat samt
Styrelsens verksamhetsber6ttelse och
att penningmedlen omh6nderhafts med bokslutet ger saklig och riktig informaomsorg. Placeringstillg&ngarnas obliga- tion om Pensionsskyddscentralens verktioner, aktier och andelar samt lAne- samhet och ekonomi.
handlingar har i detali granskats.
Vid revisionen har vi kommit till
Gemensamt har vi liist de vid repre- uppfattningen att Pensionsskyddscentrasentantskapets och styrelsens mdten len under r6kenskaps&ret skdtts sakligt
ftirda protokollen Svensom verksamhets- och omsorgsfullt.

berdttelsen, samt analyserat och
PA basen av vAr revision fdreslAr vi att
granskat bokslutet, varvid vi erhAllit de bokslutet fastst6lles och att styrelsen
upplysningar vi ansett erforderliga be- bevilias ansvarsfrihet fdr 5r 1975.
triiffande omstdndigheter, som vi fiist
uppmdrksamhet vid under revisionsarbe-

24

tet.
Bokslutet, som omfattar den egentliga
verksamhetens och kreditfdrsdkringsverksamhetens resultatrAkningar samt
balansrdkning, 6r uppgjort enligt sakliga
grunder. BAda resultatrdkningarna utmynnar i noll-resultat och balansrdk-

Helsingfors, den 21 april 7976

Ilouno Kouso
Iaakko Heikkonen, CGR

Bjorne Lindholm
Svonte Kihlmon, CGR

Pen sion s skydd s c en trol en s frirvol tnings
tant- Ordinarie medlemmar SuPPleanter

pet

Minister I. E. Niemi, ordfdrande
Generaldirekt6r Alli Lahtinen,
viceordfdrande

orgon

Verksttillande direktdr Aaro Kdrkkdinen
Overdirektdr Vilho IdPPinen

Representanter f6r arb etsgivarna
BergsrAdet Stig H. Hiistd
BergsrAdet Olavi Jaakkola
Vicehdradshdvding Timo Laatunen
till 10. 1r.1975
Vicehdradshdvding Pentti Somerto
frAn 10. 11.1975
BergsrAdet Erkki Partanen
KommerserAdet Kalervo SaIo

BergsrAdet Bi6rn Westerlund
Agronom Vilio I. Sirkiii
Viceh6radshdvding Pentti Somerto

till10.

1,1,.1975

Viceh6radsh6vding Tapani Kahri
frAn 10. 11.1975
BergsrAdet Mikko Tdhtinen
Vicehtiradshdvding Kauko Markkanen

Representanter f6r arb etstagarna
Sekreteraren Simo Elomaa
Ordfdranden Pekka Oivio
Ordf6randen Sulo PenttilS
Ordfdranden Lauri Vilponiemi
Ordfdranden Yri6 O. Kostet

Ordfdranden Iarl Sund
Ordfdranden Esko Suikkanen
Ordfdranden Pekka Virtanen
Ordfdranden Matti Haapakoski
Verksamhetsledaren Kalervo Tuure

Representanter f6r lantbruksf6retagarna
Agronom Veikko Ihamuotila
Jordbrukaren Toivo Hakam6ki
Agronom Tor Nymalm

LantbruksrAdet Kusti Eskola
KommunalrAdet Lauri Heitto
Fiskaren Veli Lindstrdm

Representanter f6r Ovriga f6retagare
Ekonom Matti Jaatinen
Kommerser&det Aarno Paiunen

Trafikidkaren Raimo Turku
Ingenidr Erkki Heikkonen

Representanter f6r pensionsf6rs6kringsbolagen
Fil.doktor Vilio Keindnen
Fil.magister Lars Palm6n
Vicehdradshdvding Erkka Stenb erg
t ro. a. rgzs

Viceverkst6llande direktdr Arvi Fin6rus
Fil.magister Kurt Liungman
Viceh6radshdvding Klaus Ekholm

Representanter f6r underst6dskassorna
Fdrvaltn.kand. Mikko Haramo

Direktdr Samuli Simula

Representanter f6r pensionsstiftelserna
Dipl.ingenjdr Eelis Makkonen
fr&n 19. 9. 1975

Vicehdradshdvding
Kauno G. Honkanen

Ovriga medlemmar
Sanitetsdversten Martti ]. Karvonen

Med. o. kir.doktor Turo

Niemi

2s

Styrelsen

Fil.magister Altti Aurela, ordfdrande
Professor Teivo Pentik6inen, viceordfOrande

Representanter fdr arbetsgivarna
Vicehdradshdvding
12.1975
Vicehdradshdvding
frAn 5. 12.1975
Dipl.ingenidr Lauri
Vicehdradshdvding

till5.

Tapani Kahri

Agronom Henrik Sumelius

Mauri Moren
Olkinuora
Erkki Oinas

Vicehdradshdvding Rolf Wid6n
Vicehiiradsh6vding f armo Sierla

Arbetstagarnas representanter
Ordfdranden Arvo Hautala
Verksamhetsledaren Olavi Suominen
Ordfdranden Veikko Ahtola

Ordfdranden Ilmari Kosonen
Verksamhetsledaren Ragnar Hansson
Ordfdranden Martti Veirto

Representanter f6r lantbruksfdretagarna
vicehdradshdvding Bruuno

Mattila

Agronom pentti Rahola

Representanter f6r dvriga fdretagare
Ekonom Pauli Paaermaa

Pol.magister Vilio Terho

Ovriga medlemmar

Revisorer
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Viceh6radsh6vding C. G. Aminoff
Med.lic. Martti Lehtinen
Fil.doktor Erkki Pesonen

Vicehdradsh6vding Karl-]ohan Halsas
San.konteramiral Esko Helske
Verksamhetsledaren Olli Simoinen

Ekon.magister Svante Kihlman, CGR
Pol.magister Biarne Lindholm
Forstmdstaren Rauno Kousa
Ekon.magister J. V. Heikkonen, CGR

Ekon.magister Torsten Ekroos, CGR
Verksamhetsledaren Ensio Seppdld
Ekonomiefdrvaltaren Pentti Kymensalo
Ekonom Matti I. Kauppinen, CGR

iretagarnas
llegation

.onsultativa
ommissionen

nformationsrrenden

Verkstdllande direktdr Matti Uimonen,
ordfdrande
Viceverkstdllande direktdr Jouko Sirkesalo,
viceordfdrande
Tandldkaren Olavi Heikinheimo Advokaten Kullervo Kemppinen
Ekonom Simo Pakarinen
Handlanden Vilho H6rkdnen
Verkstdllande direkt6r Pertti Kajanne Jur.kandidat Raimo Lahtinen
Apotekaren Matti Kannisto
Soc.magister Jorma Latvus
Generalsekreteraren Esko Pihlstrdm
Direktdr Eino I. Leino
Verksamhetsledaren Leo Hdmdldinen
Agronom Torsten Liliestr6m
EkonomierAdet Lennart Ostberg
In-dustrirAdet Erkki Pekkinen
Viceordf6randeTaina Saastamoinen FdrfattarenLassiNummi
IndustrirAdet Paavo V. Suominen Verkstdllande direktdr Reiio M6kinen
Ingenfdr Fritz Kuula
Trafikidkaren Raimo Turku
Vicehdradshdvding Esko Hdkkdnen
Ordfdranden Veikko Valkama
Direkt6r Leo Salomaa
Direktdr Klaus Ekholm
VerkstiillandedirektdrLarsPalm6n DirektfirJuhaniKolehmainen
Verksamhetsledaren Olli Simoinen Ekonom K. Erik Lindstrdm

ftir

Verkst6llande direktdr Matti Uimonen,
ordf6rande
Avdelningschef Yrjd Larmola,
viceordfdrande
Informationschef Leo AIlo
Informationschef Kimmo Eskola
Informationschef Heikki Helkavuori
Informationssekreterare Hannu Tuominen
Informationschef Antti Kylmdrdinen
Chefredaktdr Esko Leskinen
Informationssekreterare Erkki Maasalo
Informationschef Sakari Montonen
Direkt6r Eero Santala
Informationschef Matti Sdr6maa
Avdelningschef Pauli Toivonen
Agr. o. foistkand. Heimo Tuomarla
Informationssekreterare
Elsi-Kaiia Lindquist, sekreterare
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Konsult ativa kom

m

issionen ftir inv aliditets iirenden

RegeringsrAdet Heimer Sundberg,

ordfdrande
Viceh5radshdvding Lauri Koivusalo,
viceordfdrande
Avdelningschef Juhani Jdntti
Specialistl6karen i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Vic ehtiradshdvding Iuhani Laine
Verksamhetsledaren Olli Simoinen
Med.lic. Risto KArHvii
Jur.Iic. Seppo Pietil6inen
Fil.doktor Vilio Kein6nen
Docent Matti Kekki
Vicehdradshdvding Seppo Kytdkivi
Vicehdradshdvding Marj atta Sir6n
Vicehiiradshdvding Karl-Iohan Halsas
Med.lic. Martti Lehtinen
Docent Lauri Autio
Avdelningschef Jyrki J66skel6inen

Viceh6radshdvding Antti Suominen

Med. o. kir.doktor Veli-Matti Huittinen
Ekonom K. Erik Lindstrdm
Vicehdradshdvding Alf Silfverberg
Avdelningschef Gunnel Lilj estrand
Asronom Heikki Sipil6
Ekonom Dan-Erik Engblom
Med. o. kir.doktor Martti Gylling
Pol.magister Ilpo Ollikainen
Vicehdradshdvding Reino Aaltonen
Vicehdradshdvding Risto Rinta-Iouppi
Med.lic. Paavo Poukka
Docent Kimmo Luomanmdki
Bitr. avdelningschef Pentti Aaltonen

Direktionen ftir kreditftirs ?ikringen
Verkst6llande direktdr Matti Uimonen,
ordfdrande
Avdelningschef Antti Melkas,
viceordfdrande till30. 11. 1975
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordfdrande fr6n 1. 12. lg75
Direktdr Lauri Koivusalo

Expertmedlemmar
Vicehtiradshdvding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Direkt6r Eugen Hammar6n
Verkstdllande direktdr Anssi Karkinen
Verkstdllande direktdr Erkka Stenberg
ro. 4. tgrs
Verkstdllande direktdr Nils von Veh

t
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Verkstdllande direktdr Matti Uimonen
ViceverkstAllande direktdr Jouko Sirkesalo
Iuridisk direkt6r Lauri Koivusalo

Avdelningschefer och bitr6dande avdelningschefer
Allm6nna avdelningen

Antero Viitanen
Veikko Meki
Forskning savdelningen
Margaretha Aarnio
Iussi Vanamo
Fdrsdkringstekniska avdelningen Alpo Mustonen
Informationsavdelningen
Yrjd Larmola
Kauko Toivonen
Antti
Suominen
Iuridiska avdelningen
Pentti Koivistoinen
Antti Melkas till30. 11.1975
Kreditfdrs6krings avdelningen
Esko Prokkola, SGF
Planeringsavdelning
Markku H6nninen frAn 20. 2.1975
Mauri Vanhatalo
Fdltchef
Matti Puranen
Ombudsman
Lauri Mdkeldinen
Utbildningschef

ByrAchefer
Allm6nna avdelningen
Allmdnna byrAn
PersonalbyrAn
R6kenskapsbyrAn
Forskningsavdelningen
FdltundersdkningsbyrAn
PensionsforskningsbyrAn
StatistikbyrAn
F6rs6kringstekniska avdelningen
InkomstregisterbyrAn
Matematiska byrAn
Pensionsre gisterbyrAn

Juridiska avdelningen
PensionsbyrAn
TillsynsbyrAn

Veli-Pekka Planting
Mirf am Tynnild
Veikko Meki
Simo U. Forss

Iussi Vanamo
Heikki Poukka

Martti H6nnikdinen
Markku Hdnninen till 19. 2. lg75
Yrjd Turtiainen frAn 19. 2.1975
Helena Luoma
Tapio Karsikas
Pertti Tukia
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Pensionscimnden

Ar 1975 var pensionsndmndens trettonde verksamhetsAr. Arbetsformerna
har under denna tid stabiliserats och
pensionsn6mndens sammanstittning med
representanter f6r arbetsgivare, arbetstagare, fdretagare och lantbruksfdreta-

gare frAn skilda intressegrupper har
visat sig vara utm6rkt.
PensionsnAmnden, som bestdr av 24
ordinarie medlemmar, har arbetat uppdelad pA fyra divisioner. Under Aret h6lls
175 sammantr6den, varav tre plenarsammantrdden. Personalen vid pensionsndmndens kansli, som omhdnderhar beredningen av drendena ftir handltiggning
vid sammantr6dena, bestod vid Arets slut
av 29 heltidsansttillda och fyra deltidsanst6llda personer.

BesvArs6rendena
6kade pA hdsten

HandlSggningstiden
nu ett halvt Ar
Vid ingAngen av Ar 1975 fanns vid pensionsndmnden 1854 oavgiorda 6renden.
DA under Arets lopp 4054 nya besvdr inkom och pensionsndmnden avgjorde 38O7
besvdrsdrenden, betyder detta, att den

genomsnittliga handltiggningstiden fdr
besvdren 6r f6r ndrvarande omkring ett
halvt Ar.

Andring i vart femte fall

Besvdren ledde till dndring av pensionsanstaltens beslut i 19,1 procent av
I antalet besvdr intrdffade under hds- fallen. Ddrutdver Aterfdrvisades pA grund
tens lopp jtimfdrt med fdregAende Ar en av tilltiggsutredning 8,8 procent av 6renbetydande 6kning. Den vid juli mAnads dena till pensionsanstalterna ftir ny
ingAng ikrafttrtidande lagiindringen giil- handliiggning.
Fdr att Srendenas handliiggning skall
lande arbetspensionernas niv&fdrh6ining
ske
snabbare, sammankommer pensionstikade mdrkbart intresset fdr pensionsdrenden, vilket framgAr av antalet be- nAmnden under vAren och sommaren
svdr. Utdver egentliga arbetspensions- 1976 utdver de ordinarie Aven till extra
drenden inkom till handlAggning vid pen- sammantrdden.
sionsndmnden nu 6ven pA de nya frAn
Helsingfors den 27 januari7976
ing6ngen av Ar 1974 gAllande lagarna baserade generationsvdxlings- och avtrd-
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delsepensionsdrenden.

Olof

Oiala

Pekka Iholoinen

Pensionsnflmnden

Overdirektdr OIof Oiala, ordfdrande
ReferendarierAdet Erkki Ahonen,
viceordfdrande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,
viceordfdrande
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
viceordfdrande

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Med.Iic. Felix Heikel
Overldkaren Leo Iarho
Avdelningschef Juhani J6ntti
Med.Iic. Alpo Luppi
Fil.kand. Armas Savelius
till31. 5. 1975
Fil.kand. Anita Lundstrtim
frAn 1. 6. 1975

Overldkaren Iussi Antila
Med.Iic. Nils Weckman
Byr6chef Risto Vaarakari
Med.lic. Esko Laitinen
Fil.mag. Kaarlo Honka

Representanter fdr arbetsgivarna
Iur.Iic. Tauno Jaatela
Vicehtiradshdvding Mauri Moren
Vicehdradshdvding Seppo Riski
Agronom Vilio I. Sirkid

Jur.kand. Iouni Saastamoinen
Viceh6radshdvding Risto Rusama
VicehEiradshdvding Mikko Hurmalainen
Magister Patric Hackman
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Representanter fdr arbetstagarna
Ekonomief6rvaltaren Antti Hietanen
Pol.kand. Paavo Hyvdnen

Verk3amhetsledaren Matti Kaukoranta
Ordfdranden Erkki Lassinen
till31. 5. 197s
Ldnesekreteraren Esko Honkavaara
frAn 1. 6. 1975

Sakkunnige ldkaren Markku Toropainen
Sekreteraren Toivo Piironen

till27 .5. 1975
Ekonomiefdrvaltaren Martti Rauhamo
frAn 28. 5.1975
Verksamhetsledaren Yrjd Raita
Ldnesekreteraren Esko Honkavaara
till31. 5. 1975
F6retagsdemokratisekreteraren
Lauri Kaarisalo frAn 1. 6. 1975

Representanter f6r lantb ruksf6retagarna
Agronom Eeva Hetemdki
Agr. o. forst.kand. Heimo Tuomarla
Agronom Kari Ventola
frAn 14. 3. 1975
Agronom Paavo Vuoksinen

Agronom Bertel BEcks
Agrolog Tage Ginstrdm
Agronom Esko Kiviranta
frAn 14. 3. 1975 till19. Lt. tg75
Agrolog Tauno Jouhtimaki
frAn 20. 71.1975
Agronom Paavo Jauhiainen
till13. 3. 1975
Agronom Eero-Juhani Hakkarainen
fr6n 14. 3. 1975

Representanter fdr f6retagarna
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Jur. kand. Raimo Lahtinen
VicehEradshdvding Henry Olsson

Iur.kand.Iouko Saari

Verksamhetsledaren Helge Blomqvist
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